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5 - Lista de Siglas e AbreviaçõesADCT: Ato das Disposições Constitucionais TransitóriasCD: Código de DotaçãoCETI: Comitê Estratégico de Tecnologia da InformaçãoCF: Constituição FederalCGM: Controladoria Geral do Município CMTCS: Conselho Municipal de Transporte e Controle Social de NiteróiCNPJ: Cadastro Nacional de Pessoas JurídicasConLeste: Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste FluminenseCPF: Cadastro de Pessoa FísicaCPFGF: Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal
D.O.: Diário Oficial do MunicípioDEA: Despesas de Exercícios Anteriores
DO: Diário Oficial do MunicípioDPE: Departamento de Projetos EspeciaisEAD: Ensino à DistânciaEGG: Escola de Governo e Gestão de Niteróie-SIC: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao CidadãoFGTS: Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoFLS: FolhasFR (ou FT): Fonte de RecursosGND: Grupo de Natureza da DespesaLC: Lei ComplementarLDO: Lei de Diretrizes OrçamentáriasLOA: Lei Orçamentária AnualLRF: Lei de Responsabilidade FiscalMAc: Módulo AcordoMCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor PúblicoMP: Ministério PúblicoMTO: Manual Técnico de OrçamentoN.T.: Nota Técnica da CPFGF
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6 ND: Natureza da DespesaNT: Nota Técnica da CPFGFOSFLs: Organizações Sociais sem Fins LucrativosPCASP: Plano de Contas Aplicado ao Setor PúblicoPDF: Portable Document Format (Formato Portátil de Documento)PGM: Procuradoria Geral do MunicípioPLDO: Projeto de Lei de Diretrizes OrçamentáriasPLOA: Projeto de Lei Orçamentária AnualPLPPA: Projeto de Lei do Plano PlurianualPPA: Plano PlurianualPPPs: Parcerias Público-PrivadasPT: Programa de TrabalhoRCL: Receita Corrente LíquidaREEO: Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaRGF: Relatório de Gestão FiscalRPA: Recibo de Pagamento de AutônomoRPPS: Regime Próprio de Previdência SocialSC: Solicitação de compraSEOP: Secretaria Municipal de Ordem PúblicaSEPLAG: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da GestãoSEXEC: Secretaria Executiva do PrefeitoSMA: Secretaria Municipal de AdministraçãoSMEL: Secretaria Municipal de Esporte e LazerSMF: Secretaria Municipal de FazendaSMS: Secretaria Municipal de SaúdeSRP: Sistema de Registro de PreçosSSO: Subsecretaria de OrçamentoTCE/RJ: Tribunal de Contas do Estado do Rio de JaneiroTIC: Tecnologias da Informação e ComunicaçãoUO: Unidade Orçamentária
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7O Manual de Gestão da Subsecretaria de Orçamento (SSO) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói (SEPLAG) é um instrumento que serve para apoio e consulta aos principais processos de gestão realizados pela Subsecretaria, servindo de orientação aos servidores públicos municipal quanto aos corretos procedimentos a serem observados.O presente manual destina-se a abordar a gestão da Subsecretaria de Orçamento, em especial o Departamento de Execução Orçamentária.INTRODUÇÃO

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

A Subsecretaria de Orçamento (SSO) está inserida na estrutura da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) e tem como objetivo principal o planejamento, a direção, a coordenação e o monitoramento da execução e do desenvolvimento das atividades dos Departamentos de Orçamento e Gestão Fiscal.
PlanejamentoDireçãoCoordenaçãoMonitoramento

EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

  PRINCIPAIS OBJETIVOS

2
3
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8 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SSOSUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO FISCALDepartamento de Execução Orçamentária Departamento de Planejamento OrçamentárioDepartamento Orçamentário Setorial SEPLAG Coordenação de Assuntos Fiscais
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9COORDENAÇÃO DE 
ASSUNTOS FISCAIS

4 A Coordenação de Assuntos Fiscais, ligada ao Departamento de Planejamento Orçamentário, tem como principais atribuições:1) gerar informações que subsidiem o processo decisório em relação às 
questões de planejamento orçamentário e de gestão fi scal;2) acompanhar e avaliar a execução do orçamento, em conjunto com o Departamento de Execução Orçamentária, em especial na avaliação e acompanhamento dos seguintes itens:

2.1)  Índices;

2.2)  Tetos constitucionais (saúde, educação);

2.3)  Limites impostos aos municípios pela Lei de Responsabilidade Fiscal;2.4)  Relatórios do TCE/RJ2.5)  Matriz de Antifragilidade.
3) elaborar e divulgar relatórios simplifi cados da execução orçamentária, 

para fi ns de transparência da gestão orçamentária;4) acompanhar e avaliar o comportamento da receita e da despesa orçamentária, e propor, quando for o caso, medidas necessárias para a 
manutenção do equilíbrio fi scal;5) elaborar e consolidar os demonstrativos com informações econômicas que integram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (PLOA); 6) Elaborar matriz de antifragilidade da SSO com, no mínimo, itens da prestação de contas de responsabilidade da SSO, metodologias de respostas às inconformidades apresentadas pelo TCE/RJ ou Ministério Público nos exercícios anteriores, cisnes negros negativos – obtidos por simulações contingenciais. 7) Prestar apoio técnico ao Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal no exercício de suas competências.
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10  
Os estudos fiscais são realizados pela diretoria e têm por finalidade dar o 

suporte fiscal ao Subsecretário de Orçamento, por meio de um rol de estudos técnicos que visam:1. elaborar metodologias e controles de itens que são objeto de controle institucional e social/midiático.  (LRF, LDO, LOA, CF – índices constitucionais, tetos, prazos, inclusive os nossos).2. a partir das metodologias e controles acima, confeccionar notas técnicas que fundamentarão demandas presentes e futuras.3.  elaborar matriz de antifragilidade da SSO: (1) nota técnica para elaboração da prestação de contas (não elaboramos prestação de contas, no entanto há partes da mesma que nos serão demandadas e quando o forem, estaremos preparados ou não? Se hoje chegasse uma demanda do MP e já a tivéssemos respondido em algum momento, teríamos uma resposta pronta a dar ou teríamos que fazer tudo novamente? 
(2) notas técnicas em resposta a inconformidades e ilegalidades; (3) notas técnicas em resposta a cisnes negros negativos (simulações de crise).  
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11O departamento de Planejamento Orçamentário tem como principais atribuições:1) coordenar e consolidar a elaboração das propostas da LDO e da LOA a serem encaminhadas à Câmara Municipal de Niterói, nos prazos previstos nos 
incisos II e III do § 4º do art. 131 da Lei Orgânica do Município;2) propor diretrizes e a metodologia a serem observados na elaboração da 
LDO e LOA; 

3) desenvolver estudos e projetos na área de planejamento orçamentário;4) prestar assessoria técnica aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município relativa a assuntos correlatos ao tema de 
planejamento orçamentário; e5) realizar outras atividades referentes ao planejamento orçamentário determinadas pelo Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal.O Planejamento Orçamentário do Município de Niterói é realizado pelo Departamento de Planejamento Orçamentário, que é auxiliado por Analistas de Políticas Públicas. DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO

5
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12 DIRETORIA DE 
EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

6 A Diretoria de Execução Orçamentária tem como principais atribuições:1) orientar, supervisionar, monitorar e controlar o orçamento municipal, com vistas a otimizar o processo de alocação de recursos e cumprir a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), através das informações produzidas pela assessoria de assuntos 
fi scais que subsidiarão para o cumprimento das ações;2) desenvolver estudos e projetos que objetivem subsidiar o processo decisório 
e racionalizar a alocação e utilização dos recursos orçamentários;3)  desenvolver uma metodologia para avaliar com antecedência de dois meses (bimestralmente) aquelas demandas que ocorrerão – este ponto pode aliviar a pressão das urgências de modo a produzir um salto na qualidade de vida do Setor a um custo muito baixo. Tal medida, somada a criação de formulários de solicitação - para instigar o Setorial a buscar informações antes de emitir demandas - é uma das necessárias para atingirmos algo próximo ao ótimo de 
Pareto;4) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, especialmente relativa aos projetos e ações integrantes do planejamento estratégico do Município, em 
conjunto com a Assessoria de Assuntos Gestão Fiscais;5) assessorar tecnicamente os órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município nos assuntos correlatos à execução do orçamento;6) auxiliar o Departamento de Planejamento Orçamentário na análise das 
solicitações de alterações orçamentárias (funcionamento cruzado);7) subsidiar a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) na elaboração da 
programação fi nanceira; 
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138) proceder à execução orçamentária dos recursos consignados à SEPLAG e aos demais órgãos da administração direta municipal, efetuando os registros 
no Sistema de Gestão do Município;9) proceder ajustes necessários aos créditos orçamentários de modo a viabilizar a execução orçamentária.10) criar, alterar e excluir Naturezas de Receitas e Naturezas de Despesas quando requisitado pelas unidades, encaminhando à SMF para que esta vincule as naturezas ao PCASP. 11) realizar outras atividades referentes à execução orçamentária determinadas pelo Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal, em conformidade com as 
diretrizes da legislação financeira e contábil vigente.A execução orçamentária do Município de Niterói é realizada no Departamento de Execução Orçamentária, que é auxiliado por Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental e atua junto a funções gerenciais e de controle orçamentário.O Adiantamento de Despesas, regulamentado pelo Decreto nº 12523/2017, é executado por um servidor desse departamento.
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14 O checklist é uma poderosa ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a gestão, dentre eles:
1. Organização de processos;

2. Minimização de falhas;

3. Melhor logística;

4. Facilidade na revisão;3. Auxílio na resolução de problemas.8.  - Funções do CheckListsExemplos de checklist utilizados atualmente no Departamento de Execução OrçamentáriaNo Anexo III encontra-se um modelo de checklist para processo de patrocínio 
para melhor exemplifi cação.

O checklist é uma ferramenta estratégica para o cumprimento de demandas, baseado na listagem de itens e na marcação do que já foi efetuado e do que já está no estado desejado. As funções de checklist são várias e os benefícios que ele traz 
para a produtividade, efi ciência e otimização dos processos na empresa também são muitos. 

CHECKLISTS

8 • Produtividade
• Efi ciência• Otimização de Processos
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15DIRETORIA 
ORÇAMENTÁRIA 
SETORIAL

9 Gabinete SEPLAG Subsecretário de Orçamento Diretor de Execução OrçamentáriaOs arquivos da CPFGF chegam, via e-mail, no formato PDF. A partir daí, são separados, um a um, por servidores, para arquivo e futuras consultas.Área Pública > Ano > Execução Orçamentária > CPFGF >  Documentos Digitalizados_CPFGF
DECRETOS DE 
SUPLEMENTAÇÃO

10 Após o início da execução da LOA, pode ser necessário retifi car ou ajustar 
o orçamento, seja pelo fato da dotação ser insufi ciente, seja pelo fato de não constar na LOA. Os instrumentos que permitem essa alteração são denominados créditos adicionais, sendo estes suplementares ou especiais.A suplementação por decreto é permitida pela Lei Orçamentária Anual, até um limite expresso em percentual da Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício. No ano de 2018, a LOA estipulou que até 30% da RCL poderia ser suplementada por decreto, sem uma necessidade de autorização legislativa. Tal autorização é prevista na Constituição Federal, no art. 165, Parágrafo 8:§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fi xação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

No Município de Niterói, o Decreto é publicado no Diário Ofi cial do Município, indicando o tipo de crédito e as fontes utilizadas. Além disso, são indicados os órgãos/unidades, programa de trabalho, nível da despesa, fonte e acréscimo e/ou reduções, em reais, conforme o modelo apresentado no Anexo II.
 

Equipe
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16 10.1 - Como fazer um decreto?Para a elaboração de um decreto, algumas etapas deverão ser observadas, utilizando o software e-cidade:
10.1.1 - Emissão do Demonstrativo de Despesa

Entrar no órgão/unidade;

Módulo: Financeiro > Orçamento;Relatórios > Demonstrativo de Orçamento > Saldo de Verbas da Despesa
1) Nível: Recurso até o Nível – Completo;2) Processar (Emite o Demonstrativo de 

Despesa);3) Fazer o mesmo procedimento para cada 
órgão/secretaria;4) É necessário que o órgão/unidade indique onde será suplementado e onde será feito o 
cancelamento das dotações. Verificar também nas informações a Fonte, a Natureza da Despesa e o Programa de Trabalho.5) Marcar os PTs, as NDs e o reduzido por fonte nos relatórios, indicando os valores a serem suplementados ou compensados.
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170. .2 Abertura do Decreto1) Município de Niterói
2) Módulo: Financeiro > Orçamento;3) Procedimentos > Suplementações/Reduções > Decreto > 

Inclusão;

4) Descrição do Projeto: Decreto; 

5) Clicar no código da lei; (*Apenas colocar o número do decreto e a data do decreto quando publicado no DO)6) Clicar em Inclusão: um número será gerado (anotar).1) No campo “Nova Suplementação”, escolher o tipo (Remanejamento 
de Recursos, Suplementação por Redução, Arrecadação a Maior...);

2) Lançar suplementação;

3) Escolher Suplementações ou Reduções;

4) Colocar o reduzido da dotação e pesquisar;

5) Checar: órgão, elemento e recurso;

6) Colocar o valor a suplementar ou reduzir e incluir;7) Repetir o procedimento a partir do item 3 para cada reduzido.
Observar ao final se o saldo total suplementado é igual o total suplementado reduzido.Caso deseje voltar ao decreto, clicar em Procedimentos > Suplementações/Reduções > Manutenção de Suplementações.10.1.3 Emissão do Demonstrativo de Despesa
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18 0.2 - Casos específicos de decretos
0.2.   - RemanejamentoTipo: 1015 – Remanejamento de Recursos ou Tipo: 1001 – Suplementação por Redução10.2.2 - Excesso de ArrecadaçãoTipo: 1004 – Arrecadação a MaiorExcesso de Arrecadação da Fonte 100: Reduzido 15857-8Excesso de Arrecadação da Fonte 108: Reduzido 14287-7

0.3 - Montagem final para publicação
Para a montagem final do decreto a ser publicado, os seguintes passos deverão ser seguidos:

1) Município de Niterói;

2) Módulo: Financeiro > Orçamento;

3) Relatório > Suplementações > Relatório de Suplementações;

4) Selecionar todas as instituições;

5) Colocar a data desejada;

6) Suplementações: Não Processadas;

7) Modelo: CSV;8) Clicar em Emitir.Após tais passos, será gerado um arquivo em Excel, que deverá ser copiado e colado no modelo de decreto em Word, disponível na Área Pública > Ano > Execução Orçamentária > Alterações Orçamentárias.
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1910.4 Efetivação do decretoA efetivação do decreto deverá ser realizada no dia seguinte à elaboração do mesmo. A efetivação será realizada no software e-cidade:
1) Município de Niterói;

2) Módulo: Financeiro > Orçamento;

3) Procedimentos > Suplementações/Reduções > Decreto > Alteração;

4) Número do Decreto: colocar o número publicado;

5) Data: do DO;

6) Clicar em Alterar;

7) Procedimentos > Suplementações/Reduções > Processa Suplementação;

8) Clicar no projeto e marcar o M;9) Colocar a data do dia e processar.Após tais passos, o decreto já foi incluído e efetivado no sistema e-cidade.
Para fins de arquivo, o decreto efetivado deverá ser arquivado:

1) Relatórios > Suplementações > Relatório de Suplementações;

2) Selecionar todas as instituições;

3) Período inicial: dia corrente;

4) Período final: dia corrente;

5) Suplementações: processadas;

6) Modelo: PDF;7) Clicar em Emitir.O relatório será arquivado com o decreto e os comprovantes que balizaram o decreto.
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20 NORMAS GERAIS PARA 
OS DECRETOS DE 
SUPLEMENTAÇÃO

11 .  - Prazo para Requisições

Até 15h para publicação no Decreto
.2 - Requisições com Nota Técnica

1) Verifi car a NT;2) Conferir se o valor está de acordo com o 
aprovado;

3) Se sim, colocar na planilha de justifi cativas;4) Caso contrário, enviar para nova aprovação.
.3 - Requisições sem Nota Técnica:

Acima de R$300.000,00 ou DEA*
Envio para a CGM (Análise da CPFGF)*DEA de caráter continuado que ocorrer em dezembro não precisa ser enviada para análise da CPFGF.
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21DESPACHOS

12 2.  - Defi nição Despacho é a decisão ou o encaminhamento provindo de autoridade administrativa acerca de assunto submetido a sua análise. No âmbito da administração, o despacho pode ser:
a) terminativo ou defi nitivo (também há quem o nomine de decisório) – aquele 

que dá solução ao que foi submetido à autoridade e põe termo à questão; b) de mero expediente ou ordinatório – aquele que apenas dá andamento ao 
documento; e c) interlocutório – aquele que, sem resolver terminantemente a questão, transfere-a à autoridade hierarquicamente superior ou à de outra unidade da repartição.O despacho também pode ser saneador, no sentido de ser aquele que resolve as falhas porventura encontradas no procedimento. Em alguns casos, o despacho é 
composto apenas de uma ou duas palavras: “Encaminhe-se”; “Aprovo”; “Autorizo”; “De acordo”, etc.
12.2 - ProtocoloOs despachos são frequentemente encontrados no trâmite dos processos internos entre setores e órgãos da Administração Direta e Indireta no Município de Niterói.O controle dos processos é feito no sistema e-cidade.
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22 PROCESSOS 

13 13.1 - Entrada no ProtocoloOs processos que chegam ao Setor de Orçamento são controlados através do uso do software e-cidade, através do Protocolo.A seguir, o procedimento para inclusão:
1) Município de Niterói;

2) Patrimonial > Protocolo;

3) Procedimentos > Recebimentos;

4) Digitar o número da transferência ou do processo;

5) Clicar no item desejado para abri-lo e fechar em seguida;6) Receber.O recebimento dos processos no sistema é feito por um servidor.
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2313.2 Controle de Processos - SaídaOs processos que passam pelo Setor de Orçamento devem ser controlados de modo a se obter uma maior transparência e rastreabilidade.O procedimento é realizado através do software e-cidade:
7) Município de Niterói;

8) Patrimonial > Protocolo;9) Procedimentos > Despachos > Incluir Despachos.Se o processo for interno: colocar o departamentoSe o processo for externo: Protocolo (344)
Recebimento no e-cidade

• Assessor• Coordenação• Diretoria• Subsecretaria
Saída no e-cidade

Entrada Protocolo Trâmite Interno Saída Protocolo
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24 Fluxo dos Processos Físicos

14
Protocolo SEPLAG Protocolo Orçamento 

Assessores do Orçamento para Análise
Despachos

Diretoria de Execução Subsecretaria de Orçamento                 
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25ORÇAMENTO

15 O Orçamento é uma indispensável ferramenta de planejamento e gestão, tanto 
pública quanto privada, e representa o conjunto previsto e fi xado de receitas e 
despesas, respectivamente, para determinado exercício fi scal. Por meio deste 
permite-se a identifi cação dos recursos disponíveis e sua aplicação por parte do Estado.Sua elaboração e execução compõe o processo denominado Ciclo Orçamentário, o qual se estende desde o início do planejamento de determinada peça orçamentária até a sua eventual avaliação após sua efetiva execução. Tradicionalmente, o Ciclo Orçamentário é subdividido entre as seguintes fases:1) Planejamento e Elaboração.2) Apreciação e Aprovação Legislativa.3) Execução e Acompanhamento/Monitoramento.4) Controle e Avaliação.Dentro do Município de Niterói, a SSO está diretamente envolvida nas primeira e terceira fases do Ciclo Orçamentário.Deve-se observar que, apesar de uma peça técnica, o orçamento é, antes de tudo, uma decisão de governo e, por este motivo, um elemento político de determinação de prioridades.15.1 - Peças OrçamentáriasNo Brasil, o Planejamento Orçamentário é regulado por um conjunto de normas que incluem leis, portarias e normativas dos órgãos de controle. Além disso, em alguns estados os órgãos de controle (Tribunais de Contas) padronizam as informações orçamentárias através de sistemas eletrônicos de registro e acompanhamento.A Constituição Federal de 1998 fornece, entre seus arts. 165 e 169, os 
principais elementos legais do processo de planejamento e orçamento, defi nindo competências, vedações e procedimentos, dentre outros.

Além da Constituição Federal, o Município de Niterói também defi ne regras para elaboração e execução orçamentária na Lei Orgânica do Município.
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26 Tendo por base a Constituição Federal de 1988, temos a definição das peças orçamentárias que compõe o Planejamento Orçamentário e a competência para sua iniciativa:Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
• o plano plurianual;Estas três peças orçamentárias utilizadas no Brasil são baseadas no conceito de Orçamento Programa, método este que busca materializar as três funções básicas dos orçamentos: planejamento, gestão e controle.15.2 - PrazosOs prazos a serem obedecidos no processo de confecção e aprovação das Peças Orçamentárias do Município de Niterói estão dispostos na Lei Orgânica do Município de Niterói, em seu art. 131, § 4º:
I - o projeto de plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato executivo subsequente, 

será encaminhado até 31 de agosto do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do período 
legislativo;II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 15 de abril e devolvido para sanção até o encerramento 
do 1º semestre do período legislativo; e

III - o projeto de lei orçamentária será encaminhado até 30 de setembro do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do período legislativo.Tais prazos encontram-se resumidos na tabela abaixo:PROJETO DE LEI PRAZO DE ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO LEGISLAÇÃOPPA Até 31 de agosto do primeiro exercício 
financeiro do mandato executivo.

Até o encerramento do período legislativo (15 de dezembro). Lei Orgânica do Município de Niterói, art. 131, § 4º, item I.Regimento Interno da Câmara de Niterói, art. 7º.LDO Até 15 de abril, anualmente. Até o encerramento do 1º semestre do período legislativo (30 de junho). Lei Orgânica do Município de Niterói, art. 131, § 4º, item II.Regimento Interno da Câmara de Niterói, art. 7º.LOA Até 30 de setembro, anualmente. Até o encerramento do período legislativo (15 de dezembro). Lei Orgânica do Município de Niterói, art. 131, § 4º, item III.Tabela: Prazos das Peças OrçamentáriasFonte: elaboração SSO / SEPLAG - Niterói
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275.3 - Plano Plurianual (PPA)No atual arcabouço do Planejamento Orçamentário brasileiro, o Plano Plurianual (PPA) representa o instrumento de planejamento de médio prazo das ações governamentais e reúne programas ações e metas da Administração Pública.De forma regionalizada, o PPA estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como para as relativas aos programas de duração continuada.Em Niterói, o PPA referente ao período 2018-2021 está contido na Lei nº 3.336/2017.
5.4 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) representa um elo entre o planejamento de médio prazo, o PPA, e o planejamento de curto prazo, a Lei Orçamentária Anual (LOA).Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, a LDO será elaborada em consonância com o PPA e compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Tal dispositivo também é responsável por orientar a elaboração da LOA, dispor sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, dentre outras particularidades. A LDO deverá conter, também, os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais.A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), por sua vez, estendeu as atribuições da LDO, determinando que:Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II 
deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;

c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos;

d) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;A LDO 2019 de Niterói está contida na Lei nº 3.352/2018.
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28 5.5 Lei Orçamentária Anual (LOA)A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento orçamentário de curto prazo e o Orçamento propriamente dito. Por meio dela 
é estimada a receita e fixada a despesa para o exercício financeiro, período correspondente a 1 ano, em respeitado o Princípio da Anualidade.A Constituição Federal estabelece, em seu art. 165, § 5º, que a LOA compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.Já a Lei 4.320/1964, que estabelece normais gerais do Direito Financeiro, determina em seu art. 2º que:§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
Manual Orcamento v1.indd   28 09/12/2019   16:48:08



29A LOA do Município de Niterói referente ao exercício financeiro de 2018 foi publicada no dia 29 de dezembro de 2017, através 
da Lei nº 3.337/2017. Em seu artigo 1º, a lei estima a receita para o exercício financeiro de 2018 e fixa as despesas em igual valor, obedecendo ao Princípio do Equilíbrio:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Niterói para o exercício financeiro de 2018 no montante de R$ 2.616.551.299,65 (dois bilhões, seiscentos e dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e 
cinco centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição Federal e do § 6º do art. 130 da Lei Orgânica do Município de Niterói:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração pública direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.Já no art. 4º, a lei autoriza ao Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da 
despesa fixada na lei. Tal autorização está de acordo com o disposto na Constituição Federal e não fere ao Princípio da Exclusividade:Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa 
fixada nesta Lei e em créditos adicionais, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017;

II - Excesso de arrecadação;

III - Anulação de dotações orçamentárias, incluindo reserva de contingência, observado o disposto no inciso III 
do art. 5º da LRF; eIV - Operações de crédito autorizadas.

Por fim, no art. 5º da LOA 2018, há a autorização para as operações de remanejamento, transposição e transferência e para a utilização de dotações orçamentárias:Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias constantes desta Lei, em virtude de alteração na estrutura organizacional do Poder Executivo ou na competência legal ou regimental de unidades da Administração direta e das entidades da Administração indireta.
 

Manual Orcamento v1.indd   29 09/12/2019   16:48:08



30 PROCESSO 
LEGISLATIVO 

16 6.  - Lei Orçamentária Anual (LOA)A LOA é elaborada anualmente pelo Poder Executivo em atendimento à Constituição Federal e a Lei 4.320/1964, que estabelece as normas gerais para elaboração, execução e controle orçamentário. Em Niterói, a Câmara de Vereadores possui até o dia 31 de julho para entregar, ao Poder Executivo, a proposta parcial de orçamento da Câmara para inclusão na proposta orçamentária municipal consolidada.Com base no ordenamento legal vigente, o Governo é obrigado a encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) à Câmara de Vereadores até 4 meses antes do encerramento da sessão legislativa (31 de agosto). Acompanha o projeto, uma mensagem-executiva do Prefeito, na qual é feito um diagnóstico sobre a situação econômica e suas perspectivas.A Constituição e a Lei Orgânica determinam que o Orçamento deva ser votado e aprovado até 
o fi nal de cada legislatura. Depois de aprovado, o projeto é sancionado e publicado pelo Prefeito, transformando-se na Lei Orçamentária Anual.
6. .  - O Processo Legislativo OrçamentárioUma vez consolidada a proposta da lei orçamentária pelo Prefeito na forma do PLOA, este o encaminhará para apreciação pelo Poder Legislativo. O art. 131 da Lei Orgânica Municipal, em consonância ao art. 166 da CF/88, inaugura as disposições referentes ao processo legislativo das leis orçamentárias, nos seguintes termos:Art. 131 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual e ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, à qual caberá:examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas, anualmente, pelo Prefeito 

Municipal;

examinar e emitir parecer sobre os 
planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e 

fi scalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais Comissões da Câmara.
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31Na realidade, a proposta orçamentária, quando colocada para apreciação do Legislativo, já se encontra balanceada, contendo 
previsões de receitas em montante equivalente à fixação de despesas, em pleno respeito ao princípio do equilíbrio orçamentário. 
Do mesmo modo, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias são definidos após criterioso estudo de programas e metas do poder público, aos quais estão vinculadas as receitas e despesas do projeto do orçamento anual.Para qualquer das três leis orçamentárias, os respectivos projetos encaminhados pelo Chefe do Executivo já se encontram 
finalizados. Por esta razão, existem regras rígidas que devem ser observadas para fins de alteração dos projetos por meio de emenda parlamentar. Assim, é possível a apresentação de emendas parlamentares aos projetos de leis orçamentárias, mas não de forma indiscriminada. Nesse sentido, o art. 131, § 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, em consonância com os § 3º e 4º do art. 166 da CF/88, traz algumas considerações referentes às emendas parlamentares:§ 1º As Emendas serão apresentadas na Comissão que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual;II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;b) serviço de dívida.III - ou sejam relacionadas:
a) com a correção de erro ou omissões;b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.forma regimental;

§ 2º As Emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
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32 Por fim, ressalte-se que, além de possuir a competência para a elaboração das leis orçamentárias, é facultado ao Chefe do Executivo, por meio do expresso no art. 165 da CF/88, realizar alterações no conteúdo do projeto de lei orçamentária enviado ao legislativo, desde que ainda não tenha sido iniciada a votação do item em questão pela Comissão legislativa responsável pela sua apreciação.§ 5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 
para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. [art. 165, § 5º, CF/88]Art. 132 [...]

§ 2º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto da Lei Orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. [art. 132, Lei Orgânica do Município de Niterói]
Trata-se da chamada mensagem retificadora, enviada pelo Chefe do Executivo ao respectivo Poder Legislativo com vista a alterar o texto do projeto orçamentário ao qual.
No referente à apresentação de emendas ao PLOA, a Emenda Constitucional 86/2015 definiu os seguintes parâmetros:§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, 
inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.
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33§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 
programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.Segundo art. 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Niterói:

Art. 47 as comissões permanentes são órgãos técnicos compostos de 3 Vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesse da Administração.Parágrafo Único. As Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e de Urbanismo e Meio Ambiente, serão compostas por 5 (cinco) Vereadores.Ainda segundo o Regimento Interno da Câmara, no tocante às competências da Comissão de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento:
Art. 88 Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, e especialmente quando for o caso de:
I - plano plurianual;

II - diretrizes orçamentárias;

III - proposta orçamentária;IV - proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidades ao Erário Municipal ou 
interessem ao crédito e ao Patrimônio Público Municipal;

V - proposições que fixem ou aumentem a remuneração do Servidor e que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores e a verba de representação do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Presidente da Câmara.
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34 Já com relação ao processo legislativo em si:Art. 231 Recebida do Prefeito a proposta orçamentária, dentro do prazo e na forma legal, o Presidente mandará distribuir cópia da mesma aos Vereadores, enviando-a à Comissão de Finanças e orçamento nos 10 (dez) dias seguintes, para parecer.Parágrafo único. No decênio, os Vereadores poderão apresentar emendas à proposta, nos casos em que sejam permitidas, as quais serão distribuídas na forma do artigo 134.
Art. 232 A Comissão de Finanças e Orçamento pronunciar-se-á em 20 (vinte) dias, findos os quais, com ou sem parecer, a matéria será incluída como item único da ordem do dia da primeira sessão desimpedida.Art. 233 Na primeira discussão, poderão os Vereadores manifestar-se, no prazo regimental, sobre o projeto e as emendas, assegurando-se preferência ao relator, do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, aos autores das emendas e ao Líder de Governo no uso da palavra.Art. 234 Se forem aprovadas as emendas, dentro de 03 (três) dias a matéria retornará à Comissão de Finanças e Orçamento para incorporá-las ao texto, para o que disporá do prazo de 05 (cinco) dias.Parágrafo único. Devolvido o processo pela Comissão, se esgotado aquele prazo, será reincluído em pauta imediatamente, 

para segunda discussão e aprovação do texto definitivo, dispensada a fase de redação final.Art. 235 Aplicam-se nas normas desta Seção à proposta do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias.
Apesar dos prazos para envio das propostas orçamentárias estarem fixados na Constituição Federal de 1988, art. 35, §2º, do ADCT, e restringirem seu período de produção ao exercício anterior ao de sua efetiva aplicação, é possível que ocorra a 

aprovação da lei orçamentária anual no mesmo ano de sua vigência, ou seja, no mesmo exercício financeiro em que deva ser cumprida, em desconformidade ao princípio da precedência e, até mesmo, ao princípio da anualidade, porque, nessa hipótese, a lei orçamentária teria duração inferior a 12 (doze) meses.Isso pode ocorrer em razão de complicações e atrasos no processo deliberativo, fazendo com que o processo de votação e aprovação acabe por se estender ao exercício seguinte. Nos casos em que o ente federativo se encontre sem orçamento aprovado para o exercício seguinte porque a aprovação do orçamento ainda não foi concluída, a Constituição Federal não determina expressamente quais procedimentos devem ser tomados.Trata-se, portanto, de situação não regulada pelo ordenamento jurídico constitucional, havendo silêncio a respeito. A doutrina, então, imiscui-se na tarefa de encontrar a solução para o caso. Uma primeira solução seria a abertura de créditos especiais, com aplicação análoga do art. 166, §8º, da CF/88. Uma segunda solução seria recorrer à lei de diretrizes orçamentárias do 
respectivo exercício. Como regra, as LDO têm tratando de regular a questão, estabelecendo que o Executivo fica autorizado a gastar determinada proporção (1/12 para cada mês de atraso) da proposta que ainda está tramitando. De todo modo, não há solução jurídica expressa nesse sentido.

Por fim, observa-se que em caso do não cumprimento dos prazos legais pelo Prefeito, no referente ao processo legislativo de produção e aprovação da LOA, a Lei Orgânica Municipal de Niterói prevê que:
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35Art. 132 O Prefeito enviará à Câmara, no prazo estabelecido em lei, a proposta de orçamento anual do Município para o exercício seguinte.E, da mesma forma, em caso de rejeição do PLOA:Art. 133 Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se a atualização dos valores.
6. .2 - Operacional
6. .2.  Análise e Inclusão de EmendasAs emendas da Câmara deverão ser inseridas no sistema interno, SISCAM, até o prazo de 10 dias após o recebimento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) pela Câmara, segundo preceitua o parágrafo único do artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Niterói. As emendas que interessam diretamente ao Orçamento são:
•Emendas Aditivas: propostas novas, que não existiam no PLOA e geram uma nova ação ou programa.

•Emendas Modificativas: propostas que modificam uma ação já presente no PLOA.A SEPLAG entrará no SISCAM (http://camaraniteroi.siscam.com.br/) para baixar as emendas do sistema e colocá-las em uma planilha.Esta planilha será uma lista das emendas apresentadas, indicando:
1) O número da emenda;
2) A data de apresentação;
3) O tipo (aditiva ou modificativa);
4) O órgão;
5) A descrição do projeto;
6) O vereador autor;
7) O programa e a ação (no caso de ação modificativa);8) O valor proposto.§ 1º O não cumprimento do disposto neste artigo implicará na elaboração pela Câmara, da competente Lei de Meios, tomando por base a Lei Orçamentária em vigor.
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36 Com estas informações, a planilha busca na PLOA o valor original da ação, calcula o impacto da emenda no orçamento 
previsto e identifica a função e subfunção de acordo com o programa ou ação.As informações de onde serão retirados os recursos para aplicação das emendas não são consideradas na análise técnica, visto que, posteriormente, a Prefeitura realizará tal análise.Ao setor de planejamento orçamentário caberá a análise técnica de cada emenda. Esta análise tem parâmetros objetivos e subjetivos, dos quais descrevemos, abaixo, alguns dos critérios atualmente aplicados:1) Valor: se a emenda representar um acréscimo muito alto em relação à PLOA, não deverá ser indicada a sua inclusão. 

Por outro lado, valores com baixo impacto financeiro poderão ser adicionados sem resistência quanto a este critério.2) Relevância: projetos de alto impacto para a sociedade poderão ser aceitos, mesmo que representem alto 
impacto financeiro. Este critério envolve certa subjetividade, sendo afetado pelo conhecimento, pela experiência e pela sensibilidade do técnico analista.3) Repetição: caso a emenda se refira a alguma ação para a qual já exista outra igual ou semelhante na LOA, ou que seja assunto de outra emenda colocada anteriormente por outro vereador, poderá ser rejeitada.4) Plano Orçamentário (ou Subação): se uma emenda puder ser classificada dentro de uma ação, esta poderá ser 
rejeitada, colocando na justificativa a ação correspondente na qual ela se insere.

O lançamento nas planilhas não precisa obedecer literalmente ao conteúdo da emenda. Por vezes, emendas modificativas são incluídas como se fossem “aditivas”. Outras vezes a emenda refere-se a uma ação que não está mencionada. Em casos 
como estes, fica-se autorizado o preenchimento da planilha com a informação diferente e correta.

Os valores propostos são tratados como o valor total da ação. Assim, se uma emenda modificativa falar em R$ 1 milhão e na 
LOA a ação estiver dotada em R$ 200 mil, consideraremos que a emenda representa um aumento proposto de R$ 800 mil.

Ao final, a relação das emendas, classificadas conforme a sugestão de acatá-las ou não, são enviadas ao Prefeito, que dará seu parecer político sobre cada uma delas. O parecer técnico não vincula o Prefeito ou a análise legislativa.
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376. .2.2 Geração da LOA
• Procedimentos referentes à análise final das emendas:1) Entrar no sistema SISCAM.2) Baixar os DOC’s das emendas.3) Analisar cada emenda, lançando na planilha de controle:a. Número da emenda.b.Data.

c. Tipo de Emenda: modificativa ou aditiva.d.Código da Unidade Orçamentária.e. Descrição da Unidade Orçamentária (retirado da PLOA).f. Descrição da emenda.g.Autoria.h.Código do Programa.i. Descrição do Programa (extraído diretamente da PLOA).j. Código da ação.
i. Caso seja uma emenda modificativa, inserir o código da ação do PLOA.ii. Caso seja uma emenda aditiva, deixar em branco.
k. Descrição da ação (caso seja emenda modificativa, retirar da LOA; caso se já emenda aditiva, copiar a descrição da emenda).l. Valor original no PLOA.
i. Caso seja uma emenda modificativa, será o valor da ação no mesmo.ii. Caso seja uma emenda aditiva, será zero.m.Valor proposto: valor que consta da emenda.
i. Em caso de emenda modificativa, observar se o autor informa que quer aumentar a dotação total para um valor específico 

ou adicionar um valor específico. Deve-se sempre incluir o valor final da emenda.
n.Impacto (valor que será adicionado; diferença entre os itens m e l).o. Função (retirada do PLOA).p.Subfunção (retirada do PLOA).4) Realizar a análise técnica de cada emenda, criando 2 colunas na planilha (uma de “aceite ou rejeição” e outra com a 

“justificativa da rejeição”).5) Processar uma planilha para análise política das emendas, separando as emendas aceitas das rejeitadas. Mencionar em cada uma delas apenas: o número da emenda (a), o tipo (c), a autoria (g), a descrição da emenda (f) e o valor a acrescentar (n). Deixar uma coluna em branco para a decisão política. Ordenar a planilha por autor e tipo.6) Preparar 2 resumos com base no passo anterior.
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38 a. 1º: com quantidades de emendas aceitas e rejeitadas, separadas entre aditiva e modificativa, agrupadas por vereador.

b. 2º: com os valores de emendas aceita e rejeitadas, separadas entre aditiva e modificativa, agrupadas por vereador.7) Quando a planilha de análise política retornar, atualizar informações na planilha.8) Preparar vouchers para lançamento no sistema, com os seguintes campos:a. Esfera:i. F – Orçamento Fiscal.ii. S – Orçamento da Seguridade Social.b. UO (idêntica ao item “d” da etapa “3”).c. Órgão (idêntico ao item “e” da etapa “3”).d. Função (idêntica ao item “o” da etapa “3”).e. Subfunção (idêntica ao item “p” da etapa “3”).f. Programa (idêntico ao item “h” da etapa “3”).g. Ação:
i. Se emenda modificativa: preencher de forma idêntica ao item “j” da etapa “3”.ii. Se emenda aditiva: deve-se criar uma ação no sistema e transcrever o número gerado. Veja abaixo o passo de criação de ação no e-Cidade (passo 9).h. Natureza de Despesa: este campo deve ser preenchido conforme a ação. Os de uso mais comuns são:i. 319011000000 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILii. 339008000000 – OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISiii. 339030000000 – MATERIAL DE CONSUMOiv. 339039000000 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAv. 449051000000 – OBRAS E INSTALACOESvi. 449052000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEi. IDUSO:i. 0 – Recursos não destinados à contrapartida.
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39ii. 6 – Recursos destinados ao mínimo da saúde.iii. 7 – Recursos de convênios.iv. 8 – Recursos destinados ao mínimo da educação.j. Tipos de detalhamento:i. 0 – Sem detalhamento.ii. 3 – Convênio.k. Grupo de Fonte:i. Em geral, trata-se de “1 – Recursos do Tesouro”.
l. Especificação de Fonte:i. 02 – Recursos de Convênios.ii. 14 – Transferências provenientes de impostos.1. Normalmente aplicado a salários.
iii. 38 – Compensação financeira pela exploração e produção de petróleo (royalties)1. Não pode ser usado para salários.
m. Identificador de resultado primário:i. 1 – Primária Obrigatória1. Normalmente aplicado ao pagamento de salários.ii. 2 – Primária Discricionárian. Valor (idêntico ao item “n” da etapa “3”).• Procedimento operacional para criação de novas ações por meio do software e-Cidade:
9) Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Cadastro  Atividades e Projetos.a. Atentar para a diferença entre atividades e projetos.• Procedimento operacional para correção do teto da despesa (quando necessário), segundo órgão, GND, IDUSO e fonte, por meio do software e-Cidade:
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40 10) Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Cadastro 
 Teto Orçamentário  Alteração.a. A cada registro do conjunto, deve-se somar o total calculado ao valor que já está cadastrado no sistema.• Procedimento operacional para inclusão da previsão da despesa (conforme vouchers criados no item 8) por meio do software e-Cidade:

11) Área: Financeiro  Módulo: Contabilidade  
Alterar Exercício para o próximo  Cadastro  Previsão 
de Despesa  Inclusão.a. Caso exista mais de um voucher idêntico (em todos os campos), devem ser consolidados em um só.b. No caso de erro de teto, atualizar o teto no sistema e-Cidade, conforme passo anterior.
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4112) Verificar se os lançamentos estão de acordo.

a. Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Relatórios  Conferência Previsão de Despesa LOA.

13) Verificar as diferenças e equilibrar a LOA, lembrando que os valores totais iniciais não podem ser alterados, exceto se houver previsão de aumento de arrecadação.a. Os valores de aumento de emendas devem ser retirados de outras dotações ou da reserva de contingência.b. Atentar para não reduzir a reserva de contingência da previdência e, também, para não superar o total da contingência.14) Imprimir o PLOA para conferência
a. Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Relatório  Livro do Orçamento  “Imprime”.15) Transferir informações para os anexos, segundo o MTO vigente.a. Os anexos se encontram em uma planilha Excel. Para atualizar os valores, deve-se:
i. Baixar o arquivo de verificação de despesa prevista.

1. Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Relatório  Conferência de Previsão de Despesa LOA.

ii. Baixar o arquivo de verificação da receita prevista.

1. Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Relatório  Conferência de Previsão de Receita LOA.iii. Este último não deve sofrer alteração após os lançamentos feitos, exceto se houver previsão de aumento de receita.
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42 CRÉDITOS 
ADICIONAIS

17 Com a elaboração da LOA, o Governo fi xa as despesas a serem executadas ao longo do exercício 
fi nanceiro, assim como a forma pela qual isto será feito. Após o início da execução da LOA, entretanto, 
pode ser necessário retifi car ou ajustar o orçamento, seja pelo fato da dotação ser insufi ciente, seja pelo fato de determinada despesa não constar originalmente na LOA.Os instrumentos que permitem essas alterações são, conforme determina a Lei nº 4.320/1964, denominados créditos adicionais:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insufi cientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Ainda com base na Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais podem ser classifi cados em três espécies distintas:
Art. 41. Os créditos adicionais classifi cam-se em:Já a abertura e a vigência dos créditos adicionais encontra-se regulamentada dentre os artigos 42 e 46 da referida lei: Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justifi cativa.

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específi ca;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de 
guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

§ 1º Consideram-se recursos para o fi m deste artigo, desde que não comprometidos:
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43I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 
em Lei;IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o 
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.
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44 Deve-se destacar que, conforme indicado, a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, faz-se necessária a indicação dos recursos disponíveis, os quais servirão como fontes para a consecução do ato.
Por fim, indica-se aqui o Decreto 12.863/2018 da Prefeitura de Niterói, no qual estão fixadas normas pertinentes à execução 

orçamentária e financeira para o exercício de 2018:Art. 13: Os pedidos de abertura de créditos adicionais deverão ser encaminhados à Seplag, para análise, instruídos com:
I - A indicação dos programas de trabalho a ser suplementado e cancelado, o que inclui os códigos de unidade 

orçamentária, projeto/atividade, natureza da despesa, fonte de recursos e o valor;

II - A justificativa da necessidade de alteração orçamentária;

III - Os impactos do atendimento e não atendimento da despesa;

IV - A metodologia de cálculo da despesa, quando for o caso; e

V - A indicação de recursos compensatórios disponíveis, em observância ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.Parágrafo único. Os valores indicados como recursos compensatórios serão bloqueados pela Seplag no Sistema e-cidade até a publicação do decreto.
17.1 - Créditos SuplementaresCréditos Suplementares são aplicados como reforço a dotação orçamentária existente. A LOA poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares, limitados a determinado valor ou percentual, sem a necessidade de submissão ao Poder Legislativo. Além disso, sua autorização também pode ser objeto de documento legislativo próprio, sendo abertos por decreto.

Os créditos suplementares terão vigência para o exercício financeiro em que forem abertos.

17.2 - Créditos Especiais
Créditos Especiais se destinam às despesas para as quais não haja previsão de dotação orçamentária específica na LOA, 

devendo ser autorizados por lei específica.
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45Os créditos especiais não poderão ter vigência para além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício. Neste caso, poderão ser reabertos no exercício financeiro subsequente, nos limites dos seus saldos remanescentes, e serão incorporados ao orçamento do mesmo.
17.3 - Créditos ExtraordináriosCréditos Extraordinários são utilizados para atender a despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme o art. 167 da CF/88, não se fazendo necessária sua prévia autorização legislativa.Assim como os créditos especiais, os créditos extraordinários não poderão ter vigência para além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício. Neste caso, poderão ser 
reabertos no exercício financeiro subsequente, nos limites dos seus saldos remanescentes, e serão incorporados ao orçamento do mesmo.
17.4 - Decreto de SuplementaçãoA elaboração de créditos suplementares, ou remanejamento de créditos, é feita pela SSO, a qual é responsável pela elaboração do decreto destinado à referida movimentação. Este movimento de recursos não libera, por si só, o seu uso pelas U.O., devendo estas solicitar a utilização do crédito.

No Município de Niterói, o Decreto responsável pela efetivação de tal ação é publicado no Diário Oficial do Município, devendo indicar o tipo de crédito e as fontes utilizadas. Além disso, são indicados os órgãos/unidades, programa de trabalho, nível da despesa, fonte e o valor dos acréscimos e/ou das reduções, em reais . Faz-se aqui sábio alertar para o fato de que os valores de acréscimos e os de reduções devem ser equilibrados, cancelando uns aos outros.17.5 - Cálculo do Limite de Créditos AdicionaisO Poder Executivo possui a capacidade de alterar a programação orçamentária, utilizando-se de créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários) para remanejamento e transferência de recursos.
A LOA define regras para uso de créditos suplementares pelo Executivo.
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46 7.5.  - Legislação e JurisprudênciaSegundo a CF/88:Art. 167. São vedados:V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes;Segundo a Lei 4.320/1964:Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa.

 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I — o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II — os provenientes de excesso de arrecadação; III — os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 
em Lei; IV — o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. 

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
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47Segundo a Deliberação TCE 199/96:
Art. 3º - As prestações de contas da administração financeira dos Municípios serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, pelos demais quadros demonstrativos exigíveis na forma da legislação federal pertinente e, ainda, pelos seguintes elementos:[...]IV - publicação dos decretos de abertura de créditos adicionais e de contratação de operações de crédito no exercício, e respectivas 

leis autorizativas;

A LOA 2018 do Município de Niterói fixa a despesa total e autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, especificando critérios e o limite sobre o total da despesa. 
Art. 3º A despesa total orçamentária fixada é de R$ 2.616.551.299,65 (dois bilhões, seiscentos e dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) [...].Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da 

despesa fixada nesta Lei e em créditos adicionais, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos mediante a utilização de recursos provenientes de:
I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017; 

II - Excesso de arrecadação; 

III - Anulação de dotações orçamentárias, incluindo reserva de contingência, observado o disposto no inciso III do 
art. 5º da LRF; e IV - Operações de crédito autorizadas.§ 1º Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no caput deste artigo:

I - As dotações consignadas nesta Lei ou em créditos adicionais classificadas nos grupos de natureza de despesa 
de amortização, juros e encargos da dívida; 

II - As dotações consignadas nesta Lei ou em créditos adicionais financiadas com recursos provenientes de 
operações de crédito; 
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48 III - O remanejamento de dotações alocadas no mesmo grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, 
no âmbito da mesma ação orçamentária objeto de suplementação; 

IV - A alteração de Modalidade de Aplicação de dotações orçamentárias de órgãos do Poder Executivo, mantendo-
se os demais atributos da programação; e

V - A transposição de dotações orçamentárias da mesma categoria de programação de uma unidade orçamentária 
para outra (DE/PARA), no caso de reestruturação organizacional do Poder Executivo ou de transferência de atribuições 
de unidade, órgão ou entidade, extinto, transformado, transferido, incorporado ou desmembrado, de acordo com o 
previsto no art. 5º desta Lei.

17.5.2 - Metodologia – Monitoramento e Cálculo do Limite de UtilizaçãoTrabalhamos utilizando uma planilha com uma lista simples de todos os decretos e seus itens, onde constam a data, o número 
do decreto, os órgãos, programas, classificação da Natureza de Despesa (ND) e fontes.Relembrando a composição da ND, segundo o MTO:Ao lado, duas colunas são necessárias: a de suplementação (dotação que receberá reforço) e a de reduções (dotação de onde os recursos serão provenientes). E, após estas, fazemos colunas para os cálculos das exceções do § 1º do art. 4º.

1) “I - As dotações consignadas nesta Lei ou em créditos adicionais classificadas nos grupos de natureza de despesa de amortização, juros e encargos da dívida”.
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49Trata-se das dotações das suplementações, que tenham Grupo de Natureza de Despesa (GND) iguais a 2 (Juros e Encargos da Dívida) ou 6 (Amortização da Dívida).Lembrando a tabela do GND do MTO:
2)“II – As dotações consignadas nesta Lei ou em créditos adicionais financiadas com recursos provenientes de operações de 

crédito;”

Com base na classificação utilizada atualmente no Município de Niterói, excluiremos, neste caso, as dotações cuja Fonte de Recursos (FR) seja igual a 101 (Recursos de Operação de Crédito).Caso já haja valor calculado no item anterior (amortização, juros e encargos da dívida), este valor será zero.3)“III - O remanejamento de dotações alocadas no mesmo grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, no âmbito da mesma ação orçamentária objeto de suplementação”Para determinar estas exclusões, é necessário que estejam idênticos os programas de trabalho, a categoria econômica, o GND e a modalidade. Ou seja, altera-se apenas o elemento de despesa e seu desdobramento, se tiver. Não existe fórmula simples para esta situação, sendo necessária a análise manual decreto a decreto.Caso já haja valor calculado em itens anteriores (amortização, juros e encargos da dívida, operações de crédito), este valor será zerado.4)“A alteração de Modalidade de Aplicação de dotações orçamentárias de órgãos do Poder Executivo, mantendo-se os demais 
atributos da programação;”Para determinar estas exclusões, é necessário que estejam idênticos os programas de trabalho, a categoria econômica, o GND e o elemento de despesa. Ou seja, altera-se apenas o a modalidade de aplicação. Não existe fórmula simples para esta situação, sendo necessária a análise manual decreto a decreto.Caso já haja valor calculado em itens anteriores (amortização, juros e encargos da dívida, operações de crédito, remanejamento de elemento), este valor será zerado.
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50 5) “A transposição de dotações orçamentárias da mesma categoria de programação de uma unidade orçamentária para outra (DE/PARA)...”Este caso de exceção não é computado nesse momento do atual trabalho.
O TCE utiliza duas planilhas para verifi cação dos limites: uma para cálculo do limite em si e outra para verifi car se o limite foi alcançado ou não. Para nossa metodologia foram utilizados os mesmos modelos de planilhas, detalhadas a seguir.
(A) Despesa fi xada na LOA (art. 3º) – Valor fi xo, retirado da LOA. Segundo o artigo 3º da LOA do Município: “a despesa total 

orçamentária fi xada é de R$ 2.616.551.299,65”.(B) (+) Créditos adicionais abertos no exercício – Somatório das linhas C, D e E (superávits e excessos de arrecadação).
(C)  Superávit fi nanceiro ano anterior (Art. 4º - I) – Levantado dos decretos de suplementação editados durante o ano, todos os itens em que são mencionados “SUPERÁVIT” como redução.
(D) Excesso de arrecadação (por Decreto) (Art. 4º - II) – levantado dos decretos de suplementação editados durante o ano, todos os itens em que são mencionados “EXCESSO DE ARRECADAÇÃO” como redução.(E) Excesso de arrecadação (por Lei) (Art. 4º - II) – São excessos determinados em Lei. Em 2018 houve uma Lei (3371/2018) 

que abriu crédito suplementar R$ 170 milhões, provenientes de excesso de arrecadação das fontes 108 e 218, para diversos órgãos da administração direta e indireta.
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51(F) (=) Despesa fi xada em LOA e créditos adicionais – somatório da despesa fi xada na LOA (A) e dos créditos adicionais abertos no exercício (B).
(G) (-) Amortização da dívida (Art. 4º, §1 - I) – valor fi xo, que o TCE retira do quadro “Demonstrativo Da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas”, linha “Amortização da dívida” na LOA.
(H) (-) Juros e encargos da dívida (Art. 4º, §1 - I) – valor fi xo, que o TCE retira do quadro “Demonstrativo Da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas”, linha “Juros e encargos da dívida” na LOA.
(I) (-) Recursos provenientes das operações de crédito (art 4º - IV) – valor fi xo, que o TCE retira do quadro “Demonstrativo Da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas”, linha “Operações de crédito” na LOA.(J) (=) Valor ajustado da Base de Cálculo para abertura de créditos suplementares – despesa fi xada em LOA e créditos adicionais (F), subtraindo-se: amortização da dívida (G), juros e encargos da dívida (H) e recursos provenientes das operações de crédito (I).
(K) Limite para abertura de créditos suplementares (Art. 4º) – 30% da Base de Cálculo (J).Para cálculo de utilização do limite, utilizamos as suplementações.Anulação (a) – Total das suplementações menos a soma dos excessos (b), superávits (c), convênios (d) e operações de crédito (e).Excesso - outros (b) – total das reduções por excessos. Idêntico ao item (D) da planilha de cálculo do limite.Superávit (c) – total das reduções por superávit fi nanceiro. Idêntico ao item (C) da planilha de cálculo do limite.
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52 Convênios (d) – não é utilizado no momento.Operações de crédito (e) – todas as suplementações provenientes da fonte de recursos (FR) 101.(A) Total de alterações – somatório dos 5 itens anteriores: anulação (a), excesso (b), superávit (c), convênios (d) e operações de crédito (e).Amortização (f) – todos os itens com GND 6, conforme art. 4º, §1 – II da LOA.
Juros e encargos da dívida (g) – todos os itens com GND 2, conforme art. 4º, §1 – I da LOA.Recursos provenientes de operações de crédito (h) – todos os itens com FR 101, conforme art. 4º, §1 – II da LOA.Dotações alocadas no mesmo GND e modalidade, no âmbito da mesma ação orçamentária (i) – todos os itens com mudanças de elementos, conforme art. 4º, §1 – III da LOA.
Alteração de modalidade entre órgãos do Executivo (j) – todos os itens com mudanças na modalidade de aplicação, conforme art. 4º, §1 – IV da LOA.(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA) – somatório dos 5 itens anteriores (amortização (f), juros e encargos da dívida (g), recursos de operações de crédito (h), mudança de elemento (i) e mudança de modalidade (j).(C) Alterações efetuadas para efeito de limite – é o total de alterações (A) subtraído dos créditos não considerados (B).(D) Limite autorizado na LOA – É repetição dos 30%, calculados na última linha da planilha anterior.(E) Valor dos créditos acima/(abaixo) do limite – É a diferença entre as alterações (C) e o limite (D). Caso o resultado seja positivo, é sinal que o valor ultrapassou o limite. Caso negativo, mostra o valor que a administração ainda tem para utilizar.Um indicador, que não é apresentado na planilha do TCE, mas é importante no acompanhamento da execução orçamentária, é o “percentual de limite utilizado”, obtido pelo quociente das alterações calculados no item (C) da planilha 2 pela base de cálculo (J) da planilha 1.Como as determinações de mudança de elemento ou de modalidade de aplicação são itens de análise manual e, portanto, passíveis de erro, são feitos cálculos à parte, excluindo os itens de mudança de elemento (i) e mudança de modalidade (j) das alterações efetuadas (C), o que irá alterar o valor dos créditos acima ou abaixo do limite (E) e o indicador de “percentual de limite utilizado”, obtendo assim, uma visão mais conservadora, já que o indicador será mais alto, mais próximo do limite máximo.
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53CLASSIFICAÇÃO 
DAS FONTES 
DE RECURSOS

18 O Decreto 12.926/2018 do Município de Niterói instituiu os Grupos de Fontes de Recursos e as 
Especifi cações das Fontes a serem aplicadas a partir do exercício 2019:
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54 Tabela combinada para execução orçamentária:FONTES DE RECURSO (2019)CÓDIGO DESCRIÇÃO100 -  Ordinários Não Provenientes de Impostos101 -  Operações de Crédito102 -  Recursos de Convênios110 -  Recursos Vinculados ao Fundo de Mobilidade112 -  Outorga Onerosa do Direito de Construir113 -  Ordinários Provenientes de Impostos114 -  Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos136 -  Recursos de Multas de Trânsito137 -  Contribuição sobre a Iluminação Pública138 -  Compensação Financeira pela Exploração e Produção de Petróleo153 -  Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia180 -  Remuneração das Disponibilidades do Tesouro183 -  Recursos de Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público202 -  Recursos de Convênios203 -  Recursos Próprios Não Financeiros205 -  Contribuição do Salário-Educação206 -  Recursos Destinados à Alimentação Escolar207 -  Recursos do Sistema Único de Saúde208 -  Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social215 -  Recursos do FUNDEB217 -  Outras Transferências da União218 -  Recursos Vinculados à Previdência Municipal282 -  Recursos Próprios FinanceirosFonte: elaboração SSO / SEPLAG - Niterói
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558.  - Recursos de Livre Aplicação
1) Fontes 00 e 14: tem o objetivo de especificar quais os recursos que compõe a base de cálculo do limite de repasse ao Poder legislativo e do cálculo dos mínimos da Educação e da Saúde.
2) Fonte 03: recursos de caráter não financeiro decorrentes do esforço próprio das entidades da Administração Pública.3) Fonte 13: outros recursos livres arrecadados pelo Tesouro.
4) Fonte 38: transferência ao Município como compensação financeira pela exploração de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos (art. 20, § 1º da CF/88), sendo vedada a aplicação destes recursos para pagamento de dívida e do quadro permanente de pessoal (art. 8º da Lei nº7.990/1989).5) Fonte 53: recursos arrecadados em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, potencial ou efetiva, de 
serviços públicos específicos e divisíveis que seja prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

6) Fonte 80 e 82: receitas advindas da remuneração de ativos (como, por exemplo, as relativas a aplicação financeira de recursos de outras fontes ou de recursos do Tesouro Municipal).
8.2  - Recursos Vinculados1) Fonte 01: recursos provenientes de operações de crédito (em moeda, bens ou serviços), realizadas por entidades da Administração Pública no país ou no exterior, destinados às atividades objeto de tais operações.2) Fonte 02: recursos originários de convênios e instrumentos congêneres, destinados à consecução de objetivos de interesse comum dos partícipes de tais operações.
3) Fonte 05: recursos oriundos de transferências da União com vista ao financiamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental (Lei nº 10.832/2003).
4) Fonte 06: valores financeiros, e de caráter suplementar, repassados em 10 parcelas (de fevereiro a novembro) com vista a cobrir 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino e abrangendo todas as etapas da educação pública básica (Lei nº 11.497/2009).
5) Fonte 07: recursos oriundos de transferências da União com vista ao financiamento de ações de saúde (Portaria nº 204/GM/2007 do Ministério da Saúde).6) Fonte 08: recursos oriundos de transferências da União com vista à aplicação em ações de assistência social (Lei nº 8.742/1993).7) Fonte 10: agrupamento de receitas, baseada nas determinações da Lei Municipal 2.829/2011, com vista a garantir maior 

eficiência do transporte coletivo e do não motorizado e mais segurança, maior fluidez e maior mobilidade a pedestres, idosos e pessoas com restrição de mobilidade.
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56 8) Fonte 12: agrupamento de receitas com vista a reestruturação urbana da região central de Niterói, conforme estipulado pela Lei Municipal nº 3.061/2013.9) Fonte 15: recursos transferidos pelo FUNDEB para a manutenção e o desenvolvimento da educação pública básica e para a valorização dos trabalhadores em educação (Lei nº 11.494/2007).10) Fonte 17: recursos provenientes de transferências recebidas de outros entes da federação, inclusive as relativas a emendas 
parlamentares, e com destinação a despesas específicas, conforme estipulado no documento de transferência.

11) Fonte 18: recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, reconhecidos como fontes de receita da Niterói Prev., conforme regulamentação do art. 19, inciso VII da Lei Municipal nº 2.288/2005.12) Fonte 36: recursos provenientes da aplicação de multas de trânsito.13) Fonte 37: recursos destinados ao custeio dos serviços públicos de iluminação, incluindo instalação, manutenção, operação 
e fiscalização, conforme regulamentação da Lei Municipal nº 2.597/2008.

14) Fonte 83: agrupamento com vista a garantir e verificar o cumprimento do disposto no art. 44 da LRF.

18.3 -  Fontes Não Orçamentárias1) Fonte 90: destina-se à utilização apenas durante o processo de elaboração do PLOA, agrupando recursos enquanto não for estabelecido o referencial monetário para o exercício seguinte. Esta fonte não constará do PLOA encaminhado ao Poder Legislativo ou da LOA, sendo substituída pelas demais fontes conforme o caso.2) Fonte 99: recursos de ingressos que não pertencem à execução orçamentária.
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57CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA

19 19.1 - Estrutura da Programação OrçamentáriaA compreensão do orçamento exige o conhecimento de sua estrutura e sua organização, 
implementadas por meio de um sistema de classifi cação estruturado. Esse sistema tem o propósito de 
atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de fi nanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral.Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou 
fi nanceiras. 19.1.1 - Programação Qualitativa

O programa de trabalho, que defi ne qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, 
sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classifi cação 
por esfera, classifi cação institucional, classifi cação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação, conforme detalhado a seguir: BLOCOS DA ESTRUTURA ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RESPONDIDA 

Classifi cação por Esfera Esfera Orçamentária Em qual Orçamento? 
Classifi cação Institucional Órgão Quem é o responsável por fazer? Unidade Orçamentária 
Classifi cação Funcional 

Função Em que áreas de despesa a ação governamental será realizada? Subfunção Estrutura Programática Programa O que se pretende alcançar com a implementação da Política Pública? Informações Principais da Ação Ação O que será desenvolvido para alcançar o objetivo do programa? Descrição O que é feito? Para que é feito? Forma de Implementação Como é feito? Produto O que será produzido ou prestado? Unidade de Medida Como é mensurado? Subtítulo Onde é feito? 
Onde está o benefi ciário do gasto? 
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58 19.1.2 - Programação Quantitativa
A programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões: a física e a financeira.

A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem entregues. ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RESPONDIDA Meta Física Quanto se pretende entregar no exercício? 
A dimensão financeira estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária de acordo com os seguintes 

classificadores: ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RESPONDIDA Natureza da Despesa Categoria Econômica da Despesa Qual o efeito econômico da realização da despesa? Grupo de Natureza de Despesa (GND) Em qual classe de gasto será realizada a despesa? Modalidade de Aplicação De que forma serão aplicados os recursos? Elemento de Despesa Quais os insumos que se pretende utilizar ou adquirir? 
Identificador de Uso (IDUSO) Os recursos são destinados para contrapartida? Fonte de Recursos De onde virão os recursos para realizar a despesa? 
Identificador de Doação e de Operação de Crédito (IDOC) A que operação de crédito ou doação os recursos se relacionam? 
Identificador de Resultado Primário Qual o efeito da despesa sobre o Resultado Primário da União? Dotação Qual o montante alocado? 
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5919.1.3 - Código-Exemplo da Estrutura Completa da Programação
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60 9.2 Classificação da Despesa por Esfera Orçamentária
Na LOA, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social (S) ou 

de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto no § 5º do art. 165 da CF. Na LOA, o classificador de esfera é 
identificado com as letras “F”, “S” ou “I”. Na base de dados do SIOP, o campo destinado à esfera orçamentária é composto de dois dígitos e será associado à ação orçamentária:CÓDIGO ESFERA ORÇAMENTÁRIA 10 Orçamento Fiscal 20 Orçamento da Seguridade Social 30 Orçamento de Investimento •Orçamento Fiscal - F (código 10): referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;•Orçamento da Seguridade Social - S (código 20): abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 
Público; e•Orçamento de Investimento - I (código 30): orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.O § 2º do art. 195 da CF estabelece que a proposta de Orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. No município de Niterói, utilizam-se somente o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade social cujos códigos são, respectivamente, “F” E “S”. CÓDIGO ESFERA ORÇAMENTÁRIA - NITERÓI F Orçamento Fiscal S Orçamento da Seguridade Social 
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619.3 Classificação Institucional
A classificação institucional [tabela no item 8.2.1.], na União, reflete as estruturas organizacional e administrativa e 

compreende dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. As dotações orçamentárias, especificadas por categoria de programação em seu menor nível, são consignadas às UOs, que são as responsáveis pela realização das ações. Órgão orçamentário é o agrupamento de UOs. 
O código da classificação institucional compõe-se de cinco dígitos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão orçamentário e os demais à UO. Um órgão orçamentário ou uma UO não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com os órgãos Transferências a Estados, Distrito Federal 

e Municípios, Encargos Financeiros da União, Operações Oficiais de Crédito, 
Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal e Reserva de Contingência. Abaixo a relação de Unidades Orçamentárias do Município de Niterói:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UOADM REGIONAL DA ENGENHOCA 30.01ADM REGIONAL DA ILHA DA CONCEICAO 44.01ADM REGIONAL DA REGIAO OCEANICA 43.01ADM REGIONAL DE ICARAI 32.01ADM REGIONAL DE JURUJUBA 59.01ADM REGIONAL DE SAO FRANCISCO 38.01ADM REGIONAL DE TENENTE JARDIM 60.01ADM REGIONAL DO BARRETO 28.01ADM REGIONAL DO FONSECA 31.01ADM REGIONAL DO INGA 33.01ADM REGIONAL DO LARGO DA BATALHA 34.01ADM REGIONAL DO PONTO CEM REIS E ADJACEN 45.01ADM REGIONAL DO RIO DO OURO 39.01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UOADM REGIONAL DO SAPE,BADU E MATAPACA 27.01CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI 01.01COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI - CLIN 42.61CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 73.01EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO 10.51ENC FINANC DO MUNICIPIO- REC SOB SUPERVISAO DA SMF 24.01FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN 41.41FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE 25.43FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 20.43FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 25.42FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NITERÓI
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62 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UOFUNDO ESPEC CRÉD INADIMP E DÍV ATIVA FENIT 21.12FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DE NITERÓIFUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUN 01.02FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUHAB 56.75FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA 42.74FUNDO MUNICIPAL DE ESTIMULO A CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 22.85FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 22.83FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 16.72FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO 10.83FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO 10.84FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 16.73GABINETE DO VICE-PREFEITO 11.01NITEROI EMPRESA DE LAZER E TURISMO - NELTUR 10.52NITEROI PREV - NITPREV 10.82NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS 22.82PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12.01RESERVA DE CONTINGENCIA 99.99SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 16.01SEC MUN DE PLAN, ORÇAMENTO E MODERNIZACAO DA GESTÃO 23.01SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE 42.01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UOSEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS 26.01SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 20.01SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOSSECRETARIA DE GOVERNO 15.01SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO 10.01SECRETARIA MUN. DE IND. NAVAL E PETROLEO E GAS 51.01SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS 41.01SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 17.01SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.70SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA 10.70SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 67.01SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO 52.01SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 14.01SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 21.01SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO 56.01SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 53.01SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 19.01SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPACAO SOCIAL 13.01SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 25.01SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE 22.01SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO 65.01SMA - RESSARC 17.01
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639.4  - Classificação Funcional da Despesa

A classificação funcional é formada por funções e subfunções [tabela no item 8.2.2.] e busca responder basicamente à indagação 
“em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?”. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam. 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e 
Gestão (MOG), e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por 
área de ação governamental nos três níveis de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. 

A classificação funcional é representada por cinco dígitos, sendo os dois primeiros relativos às funções e os três últimos às 
subfunções. Na base de dados do SIOP, existem dois campos correspondentes à classificação funcional: 

A codificação para a Reserva de Contingência foi definida pelo art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, alterado pelo art. 1º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 18 de junho de 2010, atualizada, vigorando com a seguinte redação: Art. 8º A dotação global denominada “Reserva de Contingência”, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do 
Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas no orçamento de todas as esferas de Governo pelos códigos “99.999.9999.xxxx.xxxx” e “99.997.9999.xxxx.
xxxx”, respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção 
e estrutura programática, onde o “x” representa a codificações das ações e o respectivo detalhamento. 

Parágrafo Único. As reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código “9.9.99.99.99”. 
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64 19.4.1 - FunçãoA função [tabela no item 8.2.2.] pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor 
público. Reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios. Há situações em que o órgão pode ter mais de uma função típica, considerando-se que suas competências institucionais podem envolver mais de uma área de despesa. Nesses casos, deve ser selecionada, entre as competências institucionais, aquela que está mais relacionada com a ação. A função Encargos Especiais engloba as despesas que não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo 
produtivo corrente, tais como dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. A utilização dessa função irá requerer o uso das suas subfunções típicas, conforme tabela abaixo: 
9.4.2 - SubfunçãoA subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar a natureza da atuação governamental. De acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, é possível combinar as subfunções a funções diferentes daquelas a elas diretamente relacionadas, o que se denomina matricialidade. Exemplos:ÓRGÃO 22 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento AÇÃO 4641 Publicidade de Utilidade Pública SUBFUNÇÃO 131 Comunicação Social FUNÇÃO 20 Agricultura ÓRGÃO 32 Ministério de Minas e Energia AÇÃO 4641 Publicidade de Utilidade Pública SUBFUNÇÃO 131 Comunicação Social FUNÇÃO 25 Energia 
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65ÓRGÃO 01 Câmara dos Deputados AÇÃO 2010 Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados SUBFUNÇÃO 365 Educação Infantil FUNÇÃO 01 Legislativa 
Os arts. 12 e 13  da  Lei nº 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria econômica e elementos. Assim como no caso da receita, o art. 8º dessa lei estabelece que os itens da discriminação 

da despesa serão identificados por números de código decimal, na forma do respectivo Anexo IV, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. O conjunto 
de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza da despesa e informa a categoria econômica da despesa, o grupo a que ela pertence, a modalidade de aplicação e o elemento.Na base de dados do sistema de orçamento, o campo que se refere à natureza da despesa contém um código composto por oito algarismos, sendo que o 1º dígito representa a categoria econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º dígitos representam a modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o elemento de despesa e o 7º e o 8º dígitos representam o desdobramento facultativo do elemento de despesa (subelemento): 9.5 - Classificação Por Natureza de DespesaOBSERVAÇÃO: Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

A classificação da Reserva de Contingência, bem como a Reserva do RPPS, destinadas ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais, quanto à 
natureza da despesa orçamentária, serão identificadas com o código “9.9.99.99”, conforme estabelece o parágrafo único do art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
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66 19.5.1 - Categoria Econômica da Despesa
A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: CÓDIGO  CATEGORIA ECONÔMICA 3  Despesas Correntes 4  Despesas de Capital 3 - Despesas Correntes: as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.4 - Despesas de Capital: as que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

19.5.2 - Grupo de Natureza da DespesaO GND é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: CÓDIGO GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes 4 Investimentos 5 Inversões financeiras 6 Amortização da Dívida 
1 - Pessoal e Encargos Sociais Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 

civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

2 - Juros e Encargos da DívidaDespesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
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673 - Outras Despesas CorrentesDespesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

4 – InvestimentosDespesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.5 - Inversões Financeiras
Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos 

do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e 
com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.6 - Amortização da Dívida

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.19.5.3 - Modalidade de Aplicação
A modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outros níveis de Governo, seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas 

sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados, conforme discriminado a seguir: CÓDIGO MODALIDADES DE APLICAÇÃO20 Transferências à União 22 Execução Orçamentária Delegada à União 30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 31 Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo 32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal 35 Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2odo art. 24 da Lei Complementar no141, de 2012 
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68 36 Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012 40 Transferências a Municípios 41 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 42 Execução Orçamentária Delegada a Municípios 45 Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 46 Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 70 Transferências a Instituições Multigovernamentais 71 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio 72 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 73 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 74 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012 75 Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 76 Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012 80 Transferências ao Exterior 90 Aplicações Diretas 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
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6992 Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização 93 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe 94 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe 95 Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 96 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012 99 A Definir Descrição: (O conteúdo e a forma das descrições das modalidades de aplicação foram mantidos tal como constam do texto da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.) 
20- Transferências à UniãoDespesas orçamentárias realizadas pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal, mediante transferência de recursos 

financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

22 - Execução Orçamentária Delegada à União 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização à União para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.
31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo.
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70 32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Estados e ao Distrito Federal para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 

24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados 

para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei 

Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
40 - Transferências a Municípios
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Estados aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo.
42 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a Municípios para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
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7145 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar 
nº 141, de 2012 

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para 
fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública.
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP Despesas orçamentárias do Parceiro Público decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, nos termos da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e da Lei nº 12.766, de 27 de dezembro de 2012.
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio).
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72 71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.
72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 

24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes aos 

restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 1º de fevereiro de 2012.
74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei 

Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.
75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei 

Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º 

do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
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7376 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
80 - Transferências ao Exterior
Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil.90 - Aplicações DiretasAplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades 
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo.

92 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização
Despesas orçamentárias realizadas à conta de recursos financeiros decorrentes de delegação ou descentralização de outros entes da Federação para execução de ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou descentralizador.
93 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe. Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades 
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação participe, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
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74 94 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe.Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades 
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação não participe, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos 
referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012.
99 - A Definir
Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da 

Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.OBSERVAÇÃO: 
Cabe destacar que uma despesa decorrente de Termo de Execução Descentralizada (TED) deve ser classificada como Modalidade de Aplicação 90, na medida em que tal instrumento representa um meio pelo qual se descentraliza créditos entre órgãos e/ou 

entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, a fim de executar ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora, conforme estatui o Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013. 
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7519.5.4 - Elemento de Despesa
O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a Administração Pública utiliza para a consecução de 

seus fins. 

Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. A 
descrição dos elementos pode não contemplar todas as despesas a eles inerentes, sendo, em alguns casos, exemplificativa. A relação dos elementos de despesa, bem como sua descrição, são apresentadas a seguir: ELEMENTO DE DESPESA 01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 03 Pensões do RPPS e do militar 04 Contratação por Tempo Determinado 05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 06 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 07 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 10 Seguro Desemprego e Abono Salarial 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil12 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 13 Obrigações Patronais 14 Diárias - Civil 15 Diárias - Militar 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 17 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 18 Auxílio Financeiro a Estudantes 
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76 19 Auxílio-Fardamento 20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 21 Juros sobre a Dívida por Contrato 22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 23 Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária 24 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita 26 Obrigações decorrentes de Política Monetária 27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 28 Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 29 Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes 30 Material de Consumo 31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33 Passagens e Despesas com Locomoção 34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 35 Serviços de Consultoria 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37 Locação de Mão-de-Obra 38 Arrendamento Mercantil 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 41 Contribuições 42 Auxílios 43 Subvenções Sociais 
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7745 Subvenções Econômicas 46 Auxílio-Alimentação 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 49 Auxílio-Transporte 51 Obras e Instalações 52 Equipamentos e Material Permanente 53 Aposentadorias do RGPS - Área Rural 54 Aposentadorias do RGPS - Área Urbana 55 Pensões do RGPS - Área Rural 56 Pensões do RGPS - Área Urbana 57 Outros Benefícios do RGPS - Área Rural 58 Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana 59 Pensões Especiais 61 Aquisição de Imóveis 62 Aquisição de Produtos para Revenda 63 Aquisição de Títulos de Crédito 64 Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado 65 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 67 Depósitos Compulsórios 70 Rateio pela Participação em Consórcio Público 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 72 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado 73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 
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78 74 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 75 Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de Receita 76 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado 77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas 82 Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público -Privada 83 Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor 84 Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais 91 Sentenças Judiciais 92 Despesas de Exercícios Anteriores 93 Indenizações e Restituições 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 98 Compensações ao RGPS 99 A Classificar Descrição: (O conteúdo e a forma das descrições dos elementos de despesa foram mantidos tal como constam do texto da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.)
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7901 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos servidores inativos do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, e de reserva remunerada e reformas dos militares.03 - Pensões do RPPS e do militarDespesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares.04 - Contratação por Tempo DeterminadoDespesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.05 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar Despesas orçamentárias com benefícios previdenciários do servidor ou militar, tais como auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão, e salário-família, exclusive aposentadoria, reformas e pensões.

06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao IdosoDespesas orçamentárias decorrentes do cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, que dispõe:“Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: […]
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de PrevidênciaDespesas orçamentárias com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para complementação de aposentadoria.08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militarDespesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-

servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade devido a servidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou 
companheiro servidor público ou militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência pré-escolar 
devido a dependente do servidor ou militar, conforme regulamento; e auxílio-doença.

* Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 13/07/2012 - DOU de 16/07/2012; (válida a partir de 2013, exceto em relação aos arts. 3o ao 6o, que podem ser utilizados em 2012).
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80 10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial Despesas orçamentárias com pagamento do seguro-desemprego e do abono de que tratam o inciso II do art. 7º e o § 3º do art. 239 da Constituição Federal, respectivamente.
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil*

Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; 
Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal 
Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação 
pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho 
de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção 
Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e 
Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; 
Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação 
de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso 
; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de 
Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da 
Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica 
(Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de 
Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e 
Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 
13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; “Pró-labore” de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.

* No âmbito da União, a Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso deverá ser paga como “Outras Despesas Correntes” no elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar

Despesas orçamentárias com: Soldo; Gratificação de Localidade Especial; Gratificação de Representação; Adicional de Tempo 
de Serviço; Adicional de Habilitação; Adicional de Compensação Orgânica; Adicional Militar; Adicional de Permanência; Adicional 
de Férias; Adicional Natalino; e outras despesas correlatas, de caráter permanente, previstas na estrutura remuneratória dos militares.

13 - Obrigações PatronaisDespesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para 
Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
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8114 - Diárias – CivilDespesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.
15 - Diárias – MilitarDespesas orçamentárias decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de serviço, destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilDespesas orçamentárias relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua 

em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal MilitarDespesas orçamentárias eventuais, de natureza remuneratória, devidas em virtude do exercício da atividade militar, exceto 
aquelas classificadas em elementos de despesas específicos.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Despesas orçamentárias com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão 
de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000.19 - Auxílio-FardamentoDespesas orçamentárias com o auxílio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou militar.20 -  Auxílio Financeiro a Pesquisadores

Despesas Orçamentárias com apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição 
de estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000.21 - Juros sobre a Dívida por ContratoDespesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente contratadas.

22 - Outros Encargos sobre a Dívida por ContratoDespesas orçamentárias com outros encargos da dívida pública contratada, tais como: taxas, comissões bancárias, prêmios, 
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82 imposto de renda e outros encargos.
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida MobiliáriaDespesas orçamentárias com a remuneração real devida pela aplicação de capital de terceiros em títulos públicos.
24 - Outros Encargos sobre a Dívida MobiliáriaDespesas orçamentárias com outros encargos da dívida mobiliária, tais como: comissão, corretagem, seguro, etc.
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita Despesas orçamentárias com o pagamento de encargos da dívida pública, inclusive os juros decorrentes de operações de crédito por antecipação da receita, conforme art. 165, § 8º, da Constituição.
26 - Obrigações decorrentes de Política MonetáriaDespesas orçamentárias com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do Brasil, como autoridade monetária, apurado em balanço, nos termos da legislação vigente.
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e SimilaresDespesas orçamentárias que a administração é compelida a realizar em decorrência da honra de avais, garantias, seguros, 

fianças e similares concedidos.28 - Remuneração de Cotas de Fundos AutárquicosDespesas orçamentárias com encargos decorrentes da remuneração de cotas de fundos autárquicos, à semelhança de dividendos, em razão dos resultados positivos desses fundos.29 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes Despesas orçamentárias com a distribuição de resultado positivo de empresas estatais dependentes, inclusive a título de dividendos e participação de empregados nos referidos resultados.30 - Material de Consumo
Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível 

e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; 
animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas 
de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; 
material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e 
produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes 
e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, 
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83reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; 
vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção 
ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, 
flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Despesas orçamentárias com aquisição de materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios e outros materiais, bens ou serviços que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se 
destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

33 - Passagens e Despesas com LocomoçãoDespesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, com aquisição de passagens (aéreas, 
terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de domicílio no interesse da administração.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoDespesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de terceirização, de acordo com o art. 18, § 1º, da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, computadas para fins de limites da despesa total com pessoal previstos no art. 19 dessa Lei.35 - Serviços de ConsultoriaDespesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de 
consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física*Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados 
nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem 
vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias 
a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

*No âmbito da União, a Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso deverá ser paga como “Outras Despesas Correntes” no elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física.
Manual Orcamento v1.indd   83 09/12/2019   16:48:12



84 37 - Locação de Mão-de-ObraDespesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, 
vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.38 - Arrendamento MercantilDespesas orçamentárias com contratos de arrendamento mercantil, com opção ou não de compra do bem de propriedade do arrendador.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaDespesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas 
aos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de 
energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de 
comunicação de dados); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, 
quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens 
imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, 
impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou 
exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.

40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa JurídicaDespesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração 
Pública, relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, não classificadas em outros elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação 
de dados, serviços de telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários de TIC, 
suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, 
tratamento de dados, conteúdo de web; e outros congêneres.

41 – ContribuiçõesDespesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.
42 – Auxílios

Despesas orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas 
de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 101/2000.
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8543 - Subvenções Sociais
Despesas orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.
45 - Subvenções Econômicas 

Despesas orçamentárias com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, 
tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e 
vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, 
de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.46 - Auxílio-AlimentaçãoDespesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.

47 - Obrigações Tributárias e ContributivasDespesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, 
ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas 
modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000.49 - Auxílio-TransporteDespesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares, servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.
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86 51 - Obras e Instalações
Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não 

pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.52 - Equipamentos e Material Permanente
Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; 

aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e 
diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de 
manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; 
máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; 
máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos 
agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos 
diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.53 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área rural.54 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana Despesas orçamentárias com pagamento de aposentadorias dos segurados do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, relativos à área urbana.55 - Pensões do RGPS - Área Rural Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área rural.56 - Pensões do RGPS - Área Urbana Despesas orçamentárias com pagamento de pensionistas do plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, inclusive decorrentes de sentenças judiciais, todas relativas à área urbana.57 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural Despesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área rural, exclusive aposentadoria e pensões.
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8758 - Outros Benefícios do RGPS - Área UrbanaDespesas orçamentárias com benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à área urbana, exclusive aposentadoria e pensões.59 - Pensões Especiais Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter indenizatório, concedidas por 
legislação específica, não vinculadas a cargos públicos.

61- Aquisição de ImóveisDespesas orçamentárias com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras ou para sua pronta utilização.62 - Aquisição de Produtos para RevendaDespesas orçamentárias com a aquisição de bens destinados à venda futura.63 - Aquisição de Títulos de CréditoDespesas orçamentárias com a aquisição de títulos de crédito não representativos de quotas de capital de empresas.
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já IntegralizadoDespesas orçamentárias com a aquisição de ações ou quotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais títulos não representem constituição ou aumento de capital.65 - Constituição ou Aumento de Capital de EmpresasDespesas orçamentárias com a constituição ou aumento de capital de empresas industriais, agrícolas, comerciais ou 

financeiras, mediante subscrição de ações representativas do seu capital social.66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Despesas orçamentárias com a concessão de qualquer empréstimo ou financiamento, inclusive bolsas de estudo reembolsáveis.

67 - Depósitos Compulsórios

Despesas orçamentárias com depósitos compulsórios exigidos por legislação específica, ou determinados por decisão judicial.

70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público Despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas decorrentes da participação do ente Federativo em Consórcio Público instituído nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
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88 71 - Principal da Dívida Contratual ResgatadoDespesas orçamentárias com a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual, interna e externa.
72 - Principal da Dívida Mobiliária ResgatadoDespesas orçamentárias com a amortização efetiva do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, interna e externa.
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual ResgatadaDespesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor do principal da dívida contratual, interna e externa, efetivamente amortizado.
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária ResgatadaDespesas orçamentárias decorrentes da atualização do valor nominal do título da dívida pública mobiliária, efetivamente amortizado.75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação de ReceitaDespesas orçamentárias com correção monetária da dívida decorrente de operação de crédito por antecipação de receita.
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado

Despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública contratual, interna e externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. (38)(A)
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas Despesas orçamentárias decorrentes da transferência a órgãos e entidades públicos, inclusive de outras esferas de governo, ou a instituições privadas, de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou 

em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor. (1)(A) (38)(A) (64)(A)82 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-
Privada – PPPDespesas orçamentárias relativas ao aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado, conforme previsão constante do contrato de Parceria Público-Privada - PPP, destinado à realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do § 2º do art. 6º e do § 2º do art. 7º, ambos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. (66)(I)
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8983 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor Despesas orçamentárias com o pagamento, pelo parceiro público, do parcelamento dos investimentos realizados pelo parceiro privado com a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, incorporados no patrimônio do parceiro público até o início da operação do objeto da Parceria Público-Privada - PPP, bem como de outras despesas que não caracterizem subvenção (elemento 45), aporte de recursos do parceiro público ao parceiro privado (elemento 82) ou participação em fundo garantidor de PPP (elemento 84). (66)(I)
84 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e InternacionaisDespesas orçamentárias relativas à participação em fundos, organismos, ou entidades assemelhadas, Nacionais e Internacionais, inclusive as decorrentes de integralização de cotas. (66)(I)91 - Sentenças JudiciaisDespesas orçamentárias resultantes de:a) pagamento de precatórios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus parágrafos da Constituição, e no art. 78 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT;b) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de empresas públicas e sociedades de economia mista, 
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

c) cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do § 
3º do art. 100 da Constituição;

d) cumprimento de decisões judiciais, proferidas em Mandados de Segurança e Medidas Cautelares; ee) cumprimento de outras decisões judiciais.92 - Despesas de Exercícios AnterioresDespesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece:“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 
suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”.93 - Indenizações e RestituiçõesDespesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita 
correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.
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90 94 - Indenizações e Restituições TrabalhistasDespesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc., em função da perda da condição de servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com a receita correspondente.95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de CampoDespesas orçamentárias com indenizações devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho, sem direito à 
percepção de diárias, para execução de trabalhos de campo, tais como os de campanha de combate e controle de endemias; 
marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal RequisitadoDespesas orçamentárias com ressarcimento das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem quando o servidor pertencer a outras esferas de governo ou a empresas estatais não-dependentes e optar pela remuneração do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes.

97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 

Despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, conforme plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente Federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.98 - Compensações ao RGPSDespesas orçamentárias com compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei.
99 - A Classificar

Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução orçamentária. 
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919.6  - Identificador de Uso – IDUSOEsse código vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações, constando da LOA e de seus créditos 
adicionais. Conforme § 10 do art. 6º do PLDO 2020 da União, a especificação é a seguinte:CÓDIGO DESCRIÇÃO 0 Recursos não destinados à contrapartida ou à identificação de despesas com ações e serviços públicos de saúde, ou referentes à manutenção e ao desenvolvimento do ensino1 Contrapartida de empréstimos do BIRD 2 Contrapartida de empréstimos do BID 3 Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo 4 Contrapartida de outros empréstimos 5 Contrapartida de doações 6 Recursos para identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com os art. 2º e art. 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 20128 Recursos para identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito do Ministério da Educação
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92 DEMONSTRATIVO 
DE RECEITA

20 Estas informações são retiradas do BI. O Demonstrativo de Receitas é um importante elemento para o cálculo dos mínimos constitucionais 
da educação (MDE) e da saúde (ASPS). Para este fi m, são utilizados apenas recursos arrecadados na Fonte 100, mas, para efeitos de comparação, mostraremos também o valor orçado.São utilizadas 2 planilhas: uma com o padrão do TCE-RJ e outra utilizada pela SEPLAG (com uma visão diferente). São três as principais diferenças entre estas planilhas:1) As linhas dos impostos arrecadados já são líquidas das deduções na SEPLAG. Já para o TCE-
RJ é considerado o valor bruto com uma linha do total de deduções ao fi nal.2) Na planilha da SEPLAG a linha de impostos engloba o valor da dívida ativa, bem como das multas, juros e outros encargos dos impostos e da própria dívida ativa. Na planilha do TCE-RJ, estes valores aparecem em linhas separadas.

3) O cálculo das deduções específi cas para o FUNDEB na planilha da SEPLAG, dado que é utilizado na planilha do TCE-RJ no campo de “deduções das receitas de impostos e transferências (exceto dedução para Fundeb)”.
20.1 - Metodologia• 1º) Preparar a planilha de BI no arquivo:O primeiro passo é ir no BI, no site http://app.bimachine.com.br/login.spr. A ferramenta BIMACHINE extrai dados diretamente do e-Cidade e é necessário possuir login de acesso.1) Entrar na pasta Relatórios Base, análise “Receitas Bases Mínimo Constitucional”.2) Copiar a planilha e colar no Excel, na pasta “BIMACHINE”.

a. Nesta planilha, foram incluídas 2 colunas: uma com a classifi cação para a SEPLAG e outra 
com a classifi cação para o TCE-RJ. Estas colunas buscam dados na tabela de classifi cação de 
alíneas de receitas (“TAB”), a correta codifi cação de acordo com a “Descrição Receita”.
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93(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS) – são todos os impostos arrecadados diretamente pelo Município, líquidos de todas as deduções. Abertos por IPTU, ITBI, ISS, ITR (Niterói não arrecada ITR), IRRF sobre rendimentos do trabalho e IRRF outros rendimentos.(B) TRANSFERÊNCIAS – são as cota-partes das transferências defi nidas por lei, brutas das deduções, que são calculadas à parte, pois se destinam ao FUNDEB. As transferências são: Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ITR, Desoneração do ICMS (conforme Lei Complementar 87/1996), ICMS, IPVA, IPI-Exportação e IOF-Ouro.
(C) PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL – FUNDEB – refere-se às deduções das cota-partes de transferências, destinadas ao FUNDEB (20%).Para checagem dos valores que foram repassados para o FUNDEB, pode-se entrar no site do Banco do Brasil (https://

www42.bb.com.br/portalbb/daf/benefi ciario,802,4647,4652,0,1.bbx), digitar o nome do benefi ciário “NITEROI” (sem acento) e escolher o período e o fundo desejado. • 2º) Planilha – visão SEPLAG:Atualizando os dados na planilha do BI, a planilha da visão SEPLAG será atualizada automaticamente.
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94  Esta visão difere da visão da SEPLAG, pois considera os valores brutos, abatendo as deduções apenas no fi nal, e excluindo as deduções do FUNDEB.
I – Diretamente arrecadados – valores brutos dos impostos arrecadados diretamente pelo Município, sendo que as a dívida ativa, multas, juros e outros encargos dos impostos e da própria dívida ativa estão separados.
II – Receita de transferência da União – apenas as cota-partes vindas do Governo Federal: Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ITR, IOF-Ouro e ICMS Desoneração (Lei Complementar 87/1996).
III – Receita de transferência do Estado – apenas cota-partes recebidas do Governo do Estado do Rio de Janeiro: IPVA, ICMS e ICMS ecológico e IPI-Exportação.
IV – Outras receitas correntes do Município (transferências) – tratam-se de multa e juros eventualmente recebidas devido a atrasos na transferência de impostos por parte do Estado, pois englobam apenas ICMS e IPVA.
V – Dedução das contas de receitas – nesta linha entram as deduções dos impostos e transferências anteriormente registrados, com exceção do FUNDEB. 
Como na visão do TCE-RJ não existe a o cálculo específi co dos recursos destinados ao FUNDEB, pega-se o valor na linha de “(C) SUBTOTAL” da planilha na visão da SEPLAG.
VI – Total das receitas resultantes de impostos e transferências legais – somatório dos itens I, II, III, IV e V.• 3º) Planilha – visão TCE-RJ:Atualizando os dados na planilha do BI, a planilha da visão do TCE-RJ será atualizada automaticamente.
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95MÍNIMOS 
LEGAIS

21 21.1 - Mínimo da EducaçãoO “mínimo da educação”, ou “mínimo constitucional da educação”, refere-se ao percentual da receita que deve, obrigatoriamente, ser aplicado anualmente pelos municípios em programas e ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme a regulamentação legal.
21.1.1 -  LegislaçãoO artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos e transferências de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Emenda Constitucional 53/2006 e a Lei 11.494/2007 criaram e regulamentaram o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação, que substituiu o FUNDEF a partir do exercício de 2007.De acordo com o artigo 22 da Lei 11.494/2007, uma proporção não inferior a 60% (sessenta por 
cento) do FUNDEB será destinada ao pagamento dos profi ssionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.Destaca-se, a seguir, alguns aspectos importantes que deverão ser observados quando da apuração para o atendimento dos limites com educação:1) A Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – estabelece em seus artigos 70 e 71, respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas como “manutenção e desenvolvimento do ensino”, permitindo a conclusão de que somente devem ser computadas aquelas que, de alguma forma, contribuam para o seu aprimoramento.2) As despesas com alimentação, que forem custeadas pelo município com recursos próprios, 
serão consideradas para fi ns de apuração do limite com educação, consoante decisão proferida no processo TCE-RJ n.º 261.276-8/01.3) As despesas com educação realizadas em funções e/ou subfunções atípicas somente serão acolhidas como despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino quando demonstrarem, inequivocamente, que estes gastos fazem parte do conjunto de dispêndios que corroboram para a atividade escolar regular e, sobretudo, para a manutenção do aluno em sala de aula.4) As despesas que podem ser custeadas com os recursos do FUNDEB são aquelas efetuadas nas etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito 
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96 de atuação prioritária do município, educação infantil e ensino fundamental, conforme estabelecido no artigo 211 da Constituição Federal.5) Em relação aos recursos do FUNDEB, veda-se despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, segundo o estabelecido no artigo 71 da Lei 9.394/1996, assim como sua utilização como garantia ou contrapartida 
de operações de crédito que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, de acordo com o artigo 23 da Lei 11.494/2007.6) Serão expurgados os empenhos registrados na função 12 (Educação), vinculados ao ensino fundamental e infantil, que, por meio do relatório das despesas com educação, extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, indiquem que seu objeto não é relativo à educação, de acordo com a Lei 9.394/1996, ou que, mesmo tendo por objeto gastos com educação, não se 
refiram ao exercício financeiro da presente prestação de contas, como, por exemplo, despesas de exercícios anteriores.

7) As despesas com aquisição de uniformes e afins, custeadas pelo município, serão consideradas na base de cálculo da 
manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração dos limites legais, como decidido pelo TCE e registrado nos autos dos processos TCE-RJ nºs 205.035-1/2011, 205.057-9/2011 e 204.033-6/2011.Lei 9.394/1996:Art. 70 Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à 
expansão do ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.
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97Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, 

que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e 
outras formas de assistência social;

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia 
à manutenção e desenvolvimento do ensino.

2 . .2 -  FUNDEB
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi instituído pela Lei 11.494/2007. O fundo, de natureza contábil, é formado pela contribuição de recursos do estado e municípios e, complementarmente pela União, quando necessário.
No caso específico dos municípios, a contribuição compulsória é formada pela dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências do FPM, FPE, ICMS, IPI Exp., ICMS Des. (Lei 87/96), IPVA, e ITR. Também compõem o fundo as receitas da dívida ativa, de juros e de multas incidentes sobre essas fontes.
Além das transferências governamentais, inclui-se dentre as receitas do FUNDEB o resultado das aplicações financeiras referentes ao valor arrecadado.O FUNDEB possui, ainda, diversas normas sobre a utilização dos recursos. Entre elas, destaca-se que os recursos do fundo devem ser totalmente utilizados durante o exercício em que forem creditados, admitindo-se que eventual saldo não comprometido possa ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, em até 5%, mediante abertura de crédito adicional.Outro limite importante a ser observado é que pelo menos 60% das despesas do FUNDEB deve ser utilizada para pagamento do magistério.Atualmente, o FUNDEB de Niterói é controlado em conta corrente do Banco do Brasil (Ag.: 4767 CC: 5005-9). Diariamente 
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98 entram recursos das diversas transferências referentes às deduções dos impostos e transferências. Os valores não ficam livres na 
conta corrente e, ao final do dia, o saldo estará sempre zerado. Estes recursos deverão ser utilizados para pagamentos diversos, ser transferidos para a própria Fundação Municipal de Educação como verba escolar ou serão transferidos para aplicações 
financeiras.A fonte de recursos referente ao FUNDEB é a 215.
21.1.3 - MetodologiaSão utilizadas tabelas dinâmicas com base no arquivo “Extrator”, que é atualizado diariamente pela SSO.POR QUE TABELAS DINÂMICAS?São criadas tabelas e feitas referências a seus valores nas planilhas de cálculo. Supondo-se que, futuramente, haja alguma nova condição, filtro ou campo que deva ser utilizado 

nos relatórios. O uso de tabelas dinâmicas facilita a filtragem dos elementos necessários para o relatório. Se, ao invés disto, fossem utilizadas fórmulas do tipo SOMASE ou SOMARPRODUTO, seria necessário alterar todas as fórmulas das planilhas.
Com o uso de tabelas dinâmicas, basta mudar o filtro ou os campos da tabela.1) Tabela dinâmica “TD Subfunção”:Lista todas as despesas empenhadas para educação na fonte 100, por subfunção.

Escolher no filtro:

• Data: ano atual;

• ED: Todos menos 92 (DEA);

• Descrição da função: EDUCAÇÃO (12);• Tipo de fonte: 100.
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992) Tabela dinâmica “TD Fundeb”:Lista os elementos das despesas empenhadas da fonte 215 (FUNDEB), por subfunção.
Escolher no fi ltro:

• Data: ano atual;

• ED: Todos menos 92 (DEA);• Tipo de fonte: 215.3) Planilha “Ded Fundeb”:
Esta planilha verifi ca se o Município cumpriu a contribuição compulsória, formada pela dedução de 20% das receitas de transferências do FPM, ICMS, IPI Exportação, ICMS Desoneração, IPVA e ITR.
Ela é cópia simples do fi nal da planilha “Seplag” do arquivo de “Execução de Receitas”, com as colunas do total arrecadado e do total deduzido.A proporção de cada linha deve ser pelo menos 20% da dedução sobre a transferência. 
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100 4) Planilha “RecDesp”: Refere-se ao quadro “DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA (MDE)” do parecer do TCE-RJ. Este quadro é o que o TCE-RJ utiliza para apurar se o limite mínimo constitucional foi atingido.
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101Utiliza a tabela dinâmica “Subfunção”.(A) 361 - Ensino fundamental – total de despesa empenhada da subfunção 361.(B) 365 - Ensino infantil – total de despesa empenhada da subfunção 365.(C) 366 - Educação jovens e adultos – total de despesa empenhada da subfunção 366.(D) 367 - Educação especial – total de despesa empenhada da subfunção 367.(E) 122 - Administração – total de despesa empenhada da subfunção 122.(F) 306 - Alimentação – total de despesa empenhada da subfunção 306.(G) Demais subfunções – somatório de todas as subfunções registradas menos o somatório dos itens anteriores (A + B + C + D + E + F).(H) Subfunções típicas da educação registradas em outras funções – em princípio, esse valor é zerado.(I) Total das despesas com ensino (A + B + C + D + E + F + G + H)(J) Valor repassado ao Fundeb – esta informação é extraída do arquivo “Execução de Receitas”, na aba “Seplag”, “SUBTOTAL (C)”, coluna “Arrecadado”.(K) Total das despesas registradas como gasto em educação (I + J) – soma do total das despesas com ensino (I) e do valor repassado ao Fundeb (J). 
(L) Dedução do Sigfis/BO – valor referente às glosas identificadas pelo TCE-RJ no Sigfis, o que não faz parte desta metodologia, 

ficando, portanto, sempre zerado . (M) Dedução de restos a pagar dos exercícios anteriores – se existir qualquer informação, este campo deve ser preenchido manualmente. 
(N) Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional (K – L – M) – total das despesas como gasto em educação 

(K), subtraído das deduções do Sigfis (L) e dos restos a pagar de exercícios anteriores (M). (O) Receita resultante de impostos – esta informação pode ser extraída do arquivo “Execução de Receitas” de 2 formas: a) na aba “Seplag”, “TOTAL (A + B)”, coluna “Arrecadado” ou b) na aba “TCE”, “VI - Total das receitas resultantes de impostos e transferências legais”, coluna “Valor arrecadado”. Mínimo Constitucional (a) – este campo não existe na planilha do TCE. É utilizado meramente para informação. Refere-se aos 25% do total de receitas (25% de O).
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102 Diferença Mínimo - Realizado (b) – este campo não existe na planilha do TCE. É utilizado meramente para informação. Total das despesas consideradas (N) subtraído do mínimo constitucional (a). (P) Percentual alcançado (limite mínimo de 25,00%) – art. 212 da CF/88, total das despesas consideradas para limite constitucional (N) dividido pela receita de impostos (O).5) Planilha “Magistério”:Trata-se do quadro “PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO” do TCE-RJ. Neste quadro o 
TCE-RJ verifi ca se está sendo cumprido o mínimo de utilização do Fundeb com a remuneração dos profi ssionais do magistério da educação básica (60%).Utiliza a tabela dinâmica “Fundeb”.

(A) Total registrado como pagamento dos profi ssionais do magistério – total empenhado no elemento 11 (“Vencimentos e Vantagens Fixas”).
(B) Dedução do Sigfi s relativo aos profi ssionais do magistério – Este valor refere-se às glosas identifi cadas pelo TCE-RJ 

identifi cadas no Sigfi s, o que não faz parte desta metodologia, fi cando, portanto, sempre zerado .
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103(C) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores - magistério – se tiver informação, proveniente da Fundação Municipal de Educação, deve-se preencher este campo manualmente.
(D) Total apurado referente ao pagamento dos profissionais do magistério (A – B – C) – total dos empenhos para pagamento dos 

profissionais (A), sem a dedução do Sigfis (B) e sem o cancelamento dos restos a pagar (C).(E) Recursos recebidos do Fundeb – Esta informação é extraída do arquivo “Execução de Receitas”, na aba “Seplag”, “SUBTOTAL (C)”, coluna “Arrecadado”.
(F) Aplicações financeiras do Fundeb – o rendimento das aplicações financeiras do valor ainda não utilizado pelo Fundo fica aplicado. Este rendimento deve ser considerado no cálculo da aplicação mínima do magistério. Nos últimos anos os percentuais dos rendimentos sobre o total arrecadado têm variado entre 0,5% e 1,1%. Por motivo de precaução, caso não se tenha disponível esta informação, sugere-se estimar 1% sobre o total.(G) Complementação de recurso da União – se tiver esta informação, preencher o campo.(H) Total dos recursos do Fundeb (E + F + G) – soma dos valores dos recursos recebidos pelo Fundeb (E), das aplicações 

financeiras (F) e da complementação de recursos da União (G).(I) Percentual do Fundeb na remuneração do magistério do ensino básico (mínimo 60,00% - artigo 22 da Lei 11.494/07) – total apurado (D) sobre o total de recursos do Fundeb (H).6) Quadro 2: RECEITAS DO FUNDEB
• Transferências multigovernamentais;

• Aplicação financeira;

• Complementação financeira da União;• Total das Receitas do FUNDEB.7) Quadro 3: RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
• Valor das transferências recebidas do FUNDEB;

• Valor da contribuição efetuada pelo município ao FUNDEB;• Diferença (perda de recursos).
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104 8) Quadro 5: CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
• (A) Recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício;

• (B) Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB;

• (C) Total das receitas do FUNDEB no exercício (A + B);

• (D) Total das despesas empenhadas com recursos do FUNDEB no exercício;

• (E) Superávit financeiro do FUNDEB no exercício anterior;

• (F) Despesas não consideradas;

o (i) Exercício anterior;

o (ii) Desvio de finalidade;o (iii) Outras despesas.
• (G) Déficit financeiro do Fundeb no exercício;

• (H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores;

• Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício (D - E - F - G - H);• (J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C).9) Quadro 6: RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2018
• Deficit financeiro do Fundeb no exercício de 2016 (Balancete)• (+) Receita do Fundeb recebida em 2017
• (+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2017• (+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2017• (+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2017
• (+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2017

• = Total de recursos financeiros em 2017• (-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2017
• = Deficit Financeiro Apurado em 31/12/2017
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105Observações:É possível que os valores não coincidam com o que for apurado TCE-RJ, pois o TCE-RJ faz análise dos dados que estão abertos no SIGFIS e pode, portanto, desconsiderar alguns valores. Isso ocorre especialmente por informação errada enviada ao sistema, tais como erros de programa, natureza de despesa ou função/subfunção. Este tipo de análise não é feito pelo departamento de orçamento.
Ressalta-se que a qualquer momento o TCE-RJ poderá verificar a legalidade das despesas informadas realizadas com saúde.

Outro ponto que não seria possível prever são os possíveis cancelamentos de restos a pagar ao final do exercício, que reduziriam o total aplicado.
21.2 - Mínimo da SaúdeO “mínimo da saúde”, ou “mínimo constitucional da saúde”, refere-se ao percentual da receita que deve, obrigatoriamente, ser aplicado anualmente pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde (ASPS).
21.2.1 - LegislaçãoA garantia do mínimo da saúde é feita em atendimento ao § 3º, artigo 198 da Constituição Federal e segue a regulamentação oferecida pela Lei Complementar Federal 141/2012, a qual dispõe sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

Segundo a referida Lei Complementar, serão consideradas, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, as despesas em ações e serviços públicos de saúde voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei 8.080/1990.Já o artigo 3º destaca as despesas em ações e serviços públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos, enquanto o artigo 4º estabelece aquelas que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde. No que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, segundo o artigo 24 da Lei Complementar Federal n 141/2012, deverão ser consideradas:
I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e 

II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de 
caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.
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106 Destaca-se que a referida Lei Complementar não menciona as despesas liquidadas não pagas. Não obstante, essas despesas devem compor o cálculo do limite mínimo constitucional, visto ser este o critério utilizado pelo Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS criado pelo Ministério da Saúde, bem como ser esta a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme estabelece a Portaria 403/2016, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual assim dispõe:Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas: 
I – empenhadas e pagas no exercício de referência; 

II – empenhadas, liquidadas e não pagas, inscritas em Restos a Pagar processados no exercício de referência; e 

III - empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite da disponibilidade de caixa do exercício 
de referência.Importa ainda ressaltar que nessa fase da despesa os bens e os serviços públicos de saúde já foram devidamente entregues e colocados à disposição da sociedade. Assim, como já mencionado, são considerados na análise o total das despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não processados (despesa não liquidada), que possuam disponibilidades de caixa de impostos e transferências de impostos. O TCE-RJ determinou que, em relação às prestações de contas de governo do Estado do Rio de Janeiro, e de todos os municípios jurisdicionados daquele Tribunal, referentes ao exercício de 2019 a serem apresentadas em 2020, deverão ser consideradas, para 
fins de aferição do cumprimento do art. 198, §2º, II e §3º, I, da CF/88, e do art. 24 da LC 141/2012, as despesas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos a pagar processados e não processados até o limite da disponibilidade de caixa do respectivo fundo no exercício.O parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 141/2012, em combinação com o artigo 14 da mesma lei, dispõem que as 
despesas com ações e serviços públicos de saúde deverão ser financiadas e geridas com recursos movimentados por intermédio dos fundos de saúde.As Emendas Constitucionais 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas “d” e “e”, inciso I, artigo 159 da CF/88), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF/88, da mesma forma que o IOF-Ouro.
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10721.2.2 - MetodologiaUtilizamos tabelas dinâmicas com base no arquivo “Extrator”, que é atualizado diariamente pela SSO.POR QUE TABELAS DINÂMICAS?São criadas tabelas e feitas referências a seus valores nas planilhas de cálculo. 
Supondo-se que, futuramente, haja alguma nova condição, filtro ou campo que deva ser utilizado nos 

relatórios. O uso de tabelas dinâmicas facilita a filtragem dos elementos necessários para o relatório. Se, ao invés disto, fossem utilizadas fórmulas do tipo SOMASE ou SOMARPRODUTO, seria necessário alterar todas as fórmulas das planilhas.
Com o uso de tabelas dinâmicas, basta mudar o filtro ou os campos da tabela.1) Tabela dinâmica “TD GND”:Lista todas as despesas empenhadas e liquidadas para saúde, por grupo de natureza de despesa (GND).
Escolher no filtro:• Data: ano atual• ED: Todos menos 92 (DEA)• Descrição da função: SAÚDE (10)2) Tabla dinâmica “TD Fonte”:Lista todas as despesas empenhadas e liquidadas para saúde, por fonte.
Escolher no filtro:• Data: ano atual• ED: Todos menos 92 (DEA)• Descrição da função: SAÚDE (10)
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108 3) Tabela dinâmica “TD Instituição”:Lista todas as despesas empenhadas e liquidadas para saúde, por instituição.
Escolher no fi ltro:• Data: ano atual• ED: Todos menos 92 (DEA)• Descrição da função: SAÚDE (10)4) Quadro 1: Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)
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109Utiliza a tabela dinâmica “TD GND”.(A) Despesas Correntes – categoria 3, separadas por despesas liquidadas e não liquidadas. Somatório de (a), (b) e (c).a. Pessoal e Encargos Sociais – busca itens com GND 1 de “TD GND”.b. Juros e Encargos da Dívida – busca itens com GND 2 de “TD GND”.c. Outras despesas correntes – busca itens com GND 3 de “TD GND”.
(B) Despesas de capital – categoria 4, separadas por despesas liquidadas e não liquidadas. Somatório de (d), (e) e (f).d. Investimentos – busca itens com GND 4 de “TD GND”.
e. Inversões financeiras – busca itens com GND 5 de “TD GND”.f. Amortização da Dívida – busca itens com GND 6 de “TD GND”.(C) TOTAL (A + B) – Somatório das despesas correntes (A) e das despesas de capital (B).(D) Total de despesas com saúde – Soma das despesas liquidadas e não liquidadas do Total (C).
(E) Despesas com inativos e pensionistas – dificilmente haverá pagamento de ativo e pensionistas com a função 10 (Saúde). No entanto, se houver, preencher.
(F) Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal – se tiver esta informação, preencha os campos.(G) Despesas custeadas com outros recursosg. Recursos de transferência do Sistema Único de Saúde – SUS – fonte 207.h. Recursos de operações de crédito – fonte 101.i. Outros Recursos – outras fontes que não a 100, 101 e 207.
(H) Outras ações e serviços não computados – este valor refere-se às glosas identificadas pelo TCE-RJ identificadas no SIGFIS, 

o que não faz parte desta metodologia, ficando, portanto, sempre zerado . 

(I) Restos a pagar não processados inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (fonte impostos e transferências) – 
esta informação só é sabida o final do exercício. Se já tiver este valor, deve-se preencher a coluna de despesas não liquidadas. A despesa liquidada será sempre zero.

(J) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores, com disponibilidade de caixa – se tiver este valor, preencher.(K) Total – Somatório de E, F, G, H, I e J.
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110 (L) Total das despesas com saúde não computadas – soma das despesas liquidadas e não liquidadas do Total (K).
(M) Despesas com ações e serviços públicos de saúde para fi ns de limite (C – K) – diferença do total de despesas gerais com 

saúde (C) e do total de despesas não computadas para fi ns de percentual mínimo (K).

(N) Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde para fi ns de limite – soma das colunas de liquidado e não liquidado do total das despesas com ações e serviços públicos de saúde (M).5) Quadro 2: Apuração do cumprimento do mínimo constitucional
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111Utiliza tabela dinâmica “TD Fonte”.
(A) Receitas de impostos e transferências – conforme quadro da educação, esta informação pode ser extraída do arquivo “Execução de Receitas” de 2 formas: a) na aba “Seplag”, “TOTAL (A + B)”, coluna “Arrecadado” ou b) na aba “TCE”, “VI - Total das receitas resultantes de impostos e transferências legais”, coluna “Valor arrecadado”.(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, “d” e “e”) – veja a forma de obter esta informação ao final desta seção, após a descrição do item (J).
(C) Dedução do IOF-Ouro – esta informação pode ser extraída do arquivo “Execução de Receitas” de 2 formas: a) na aba “Seplag”, “COTA-PARTE DO IOF-OURO”, coluna “Arrecadado” ou b) na aba “TCE”, “IOF - Ouro”, coluna “Valor arrecadado”.
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) – Total das receitas dos impostos e transferências (A), deduzido das parcelas do FPM (B) e do IOF-Ouro (C).(a) Mínimo Constitucional com Saúde – 15% da base de cálculo (D). Este campo não existe no relatório do TCE-RJ.(E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos – total apenas da fonte 100, retirado da tabela dinâmica “TD Fonte”.
(F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa 

– esta informação só é sabida ao final do exercício. Se este valor já estiver presente, deve-se preencher a coluna de despesas não liquidadas. A despesa liquidada será sempre zero.(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira – se tiver este valor, preencher.
(H) Total das despesas consideradas – Soma das despesas liquidadas (E) com os restos a pagar não processados (F), sem o cancelamento dos restos a pagar (G).
(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde, mínimo 15% – razão entre o total das despesas consideradas (H) e o total de receitas (D).
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício – diferença entre o mínimo constitucional (a) e o que foi efetivamente aplicado (H). Se o valor aplicado for maior que o mínimo, esta parcela será igual a zero.
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112 O campo ‘(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, “d” e “e”)’ refere-se à parcela de 1% recebida no primeiro decêndio de julho e dezembro. Para se obter esta informação, siga os passos abaixo:1 – Entrar no site do Banco do Brasil na parte que lista a distribuição da arrecadação (https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/
beneficiario.bbx). A melhor forma de se acessar esta página é dar uma busca no Google por “Banco do Brasil arrecadação” ou “Banco do Brasil distribuição”. Normalmente é a primeira opção que aparece na lista de sugestões.2 – NOME DO BENEFICIÁRIO: NITEROI  3 – Esta tela terá que ser preenchida duas vezes: uma para o período entre 01/07 e 30/07 e outra para o período de 01/12 a 31/12. Fundo: FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO4 – Calcular com base, muito provavelmente, na primeira data. Observe que os recursos do FPM são distribuídos a cada 10 dias. A primeira data é a que foge do padrão. Somar o valor das parcelas de IPI e IR. Não deduzir o Pasep.Ex.: 2.484.788,59
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113                                                                                                                                                 5 – Somar os valores apurados no passo 4 dos meses de julho e dezembro.6) Quadro 3: Órgãos gestores de gastos com saúde Utiliza a tabela dinâmica “TD Instituição”.Gastos geridos pela Prefeitura Municipal – valor da instituição 1.Gastos geridos pelo Fundo Municipal de Saúde – valor da instituição 14.Gastos geridos pela Fundação Municipal de Saúde – valor da instituição 13.Total de despesas aplicadas em saúde pelo município no exercício – somatório dos 3 itens anteriores.Observações:É possível que os valores não coincidam com o que for apurado pelo TCE-RJ, pois que o TCE-RJ faz a análise dos 
dados que estão abertos no SIGFIS e pode, portanto, desconsiderar alguns valores. Isso ocorre especialmente por 
informação errada enviada ao sistema, tais como erros de programa, natureza de despesa ou função/subfunção. Este tipo de análise não é feito pelo departamento de orçamento.

Ressalta-se que a qualquer momento o TCE-RJ poderá verifi car a legalidade das despesas informadas como realizadas com saúde.
Outro ponto que não seria possível prever são os possíveis cancelamentos de restos a pagar ao fi nal do exercício, os quais reduzem o total aplicado.
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114 RESTOS A 
PAGAR (RP)

22 Entende-se por Restos a Pagar (RP) todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício 
atual ou anterior, porém não pagas até 31 de dezembro do exercício fi nanceiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).
22.   - Inscrição dos Restos a Pagar

Ao fi nal do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar.
A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades fi nanceiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).Assim, observa-se que, embora a LRF não aborde o mérito do que pode ou não ser inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem que exista a 

respectiva cobertura fi nanceira, eliminando desta forma as heranças fi scais onerosas, conforme disposto no seu art. 42:Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja sufi ciente disponibilidade de caixa para este efeito.Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o fi nal do exercício.De tal forma, a norma estabelece que, no encerramento do exercício, a parcela da despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não paga, poderá ser inscrita em restos a pagar.O raciocínio implícito na lei é de que, de forma geral, a receita orçamentária a ser utilizada para pagamento da despesa orçamentária já deve ter sido arrecadada em determinado exercício, anteriormente à realização dessa despesa.Com base nessa premissa, assim como a receita orçamentária que ampara o empenho da despesa orçamentária pertence ao exercício de sua arrecadação e serviu de base, dentro do princípio do 
equilíbrio orçamentário, para a fi xação da despesa orçamentária pelo Poder Legislativo, a despesa que for empenhada com base nesse crédito orçamentário também deverá pertencer ao referido 
exercício. Observe-se, no entanto, que o critério de defi nição do exercício fi nanceiro para alocar a despesa orçamentária não será o pagamento da mesma, e sim o seu empenho.
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115Considerando-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa, integrando o ativo financeiro do ente 
público ao fim do exercício, e que exista, concomitantemente, despesa empenhada com a ocorrência de fato gerador, mas sem a 
correspondente liquidação, deverá ser registrado o passivo financeiro correspondente ao empenho, atendidos os demais requisitos 
legais. Caso contrário, o ente público apresentará no balanço patrimonial, sob a ótica da Lei 4.320/1964, ao fim do exercício, 
superávit financeiro indevido. Se este procedimento não for realizado, tal superávit financeiro indevido poderá servir de fonte para abertura de crédito adicional no ano seguinte.

Dessa forma, para atendimento da Lei 4.320/1964, é necessário o reconhecimento do passivo financeiro quando verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, mesmo não se tratando de obrigação presente por falta do implemento de 
condição, o qual somente se verificará com a devida liquidação.

22.2  - Restos a Pagar Não Processados (RPNP)Serão inscritas em restos a pagar não processados as despesas não liquidadas, nas seguintes condições:1) O serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício 
financeiro em fase de verificação do direito adquirido pelo credor (despesa em liquidação); ou2) O prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente (despesa a liquidar).A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é realizada após a anulação dos empenhos que não serão inscritos 
em virtude de restrição em norma do ente da Federação, ou seja, verifica-se quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar e anula-se as demais. Após, inscreve-se os restos a pagar não processados do exercício.As despesas empenhadas e ainda não liquidadas, para efeito do adequado tratamento contábil, são divididas entre “a liquidar” 
e “em liquidação”. Essa distinção depende da correta identificação da ocorrência do fato gerador da obrigação a ser reconhecida.O cancelamento das despesas empenhadas em liquidação deve ser criterioso, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração está em fase de avaliação da prestação do serviço ou entrega do material. Tal cancelamento pode gerar a devolução do material recebido, indenização ou não dos serviços já realizados, observada a legislação pertinente.
22.3 - Restos a Pagar Processado (RPP)

Serão inscritas em restos a pagar processados as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, a obra ou o material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/1964.
No caso das despesas orçamentárias inscritas em restos a pagar processados, verifica-se na execução o cumprimento dos estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o pagamento. Neste caso, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens ou serviços satisfez a obrigação de fazer e a Administração conferiu essa obrigação. Portanto, não poderá deixar de exercer a obrigação de pagar, salvo motivo previsto na legislação pertinente.

Manual Orcamento v1.indd   115 09/12/2019   16:48:14



116 DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
(DEA)

23 Entende-se por Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) as despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. Em outras palavras, DEA são aquelas onde exercício do fato gerador da despesa é distinto e precede o do seu efetivo pagamento.O art. 37 da Lei 4.320/1964 dispõe que:Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio, com saldo sufi ciente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento 
do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específi ca consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

São consideradas para identifi cação enquanto Despesas de Exerícios Anteriores:1) As despesas que não foram processadas na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, 
dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;2) Os Restos a Pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a 
pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;3) Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores pela 
autoridade competente, deverá ocorrer em procedimento administrativo específi co, sendo necessário, no mínimo, os seguintes elementos:

1) Identifi cação do credor/favorecido;
2) Descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado;
3) Data de vencimento do compromisso;
4) Importância exata a pagar;
5) Documentos fi scais comprobatórios;
6) Cerfi fi cação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido;7) Motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria.
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117O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar a despesa.No Município de Niterói, qualquer DEA deverá ser aprovada previamente pela CPFGF, independentemente do seu respectivo valor, de forma a se obter um maior controle das despesas.
Dentro da condificação da Natureza da Despesa Orçamentária, a DEA é representada pelo código de elemento 92.
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118 MATRIZ 
ANTIFRAGILIDADE

24 A matriz antifragilidade busca listar e facilitar a visualização das vulnerabilidades, internas e 
externas, que possam ser encontradas de forma incerta. A análise de risco consiste na verifi cação dos pontos críticos que possam vir a apresentar não conformidade durante a execução de determinado projeto ou atividade.Na Física, a resiliência se refere à capacidade que um material tem de suportar grandes variações de temperatura e pressão, de se deformar ao extremo, e, pouco a pouco, conseguir se recuperar 
e voltar à sua forma original. Ser resiliente na solução de problemas signifi ca conseguir voltar ao estado de normalidade, apesar dos percalços.O escritor Nassim Taleb, em seu livro “A Lógica do Cisne Negro”, sugere que o termo “antifrágil” representa aquilo que se aperfeiçoa quando enfrenta situações adversas, e não apenas de retornar à normalidade. A aleatoriedade e a incerteza, que é o que permite a ocorrência de situações adversas, é, portanto, uma condição necessária para que sistemas e organismos cultivem sua antifragilidade e possam, assim, se fortalecer ante imprevistos. O antifrágil funciona bem em ambientes de caos.
24.1  - MetodologiaNeste trabalho listamos os riscos legais (“Legal”), midiático-sociais (“Social”) e institucionais (“Institucional”). 1) Legal: os riscos legais referem-se aos pontos analisados pelo TCE durante o parecer prévio das contas do Prefeito. Normalmente são itens referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mínimos constitucionais e outras previsões legais.

2) Social: na classifi cação “midiático-social”, relacionam-se os tópicos que impactam a sociedade. Normalmente são pontos de interesse explorados pela mídia.3) Institucional: no tema “institucional” são levantados os itens que impactam internamente a 
Prefeitura, especifi camente no orçamento.
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119Cada situação de risco prevista encontra-se em uma aba específi ca segundo o tema. É usada uma codifi cação para facilitar a busca e referência:Ao lado de cada item, indica-se o relatório do TCE no qual foi detectada a situação, qual legislação é aplicável e a qual área se refere.Cada item listado nas planilhas temáticas se desdobra em um ou mais itens na planilha “Vulnerabilidades”.
A título de exemplo, podemos considerar a recomendação do TCE-RJ referente aos royalties do petróleo:

“Atentar para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.”Esta situação acarreta em 4 pontos que requerem atenção:
• Percentual de repasse para previdência de recursos provenientes de royalties.• Possível uso para pagamento de pessoal permanente.• Possível uso para pagamento de dívidas (exceto União).
• Alta dependência dos Royalties na receita do Município.Cada um destes pontos representa uma vulnerabilidade ou ameaça que deverá ser analisada e mitigada.As vulnerabilidades detectadas são listadas com uma breve descrição, legislação aplicada e área.Além disso, é feita uma análise de risco conforme dois critérios: sua probabilidade de acontecer e o impacto que trará para a sociedade/Prefeitura/Prefeito. Ao avaliar um risco que é uma ameaça, determinamos o nível de probabilidade e o impacto em caso de ocorrência e, assim, pode-se determinar a criticidade do risco (baixa, média ou alta) por meio de uma matriz, sendo:
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120 • Verde para Baixa.• Amarelo para Média.• Vermelho para Alta.Com base na análise individual de impacto e probabilidade de cada ameaça, o risco é calculado automaticamente.A planilha referencia em qual metodologia está descrita a forma de se medir a ameaça ou vulnerabilidade. Pode se referir a um arquivo Excel, um relatório no e-Cidade ou qualquer outra fonte adequada.Se já houver notas técnicas sobre o assunto, serão também listadas na planilha. Sempre que possível, haverá uma nota técnica “preventiva”, que 
especifi cará como monitorar o item, e uma “corretiva”, que descreverá como agir em caso da ameaça se efetivar.

Por fi m, inclui-se uma coluna indicando se a situação atual do item o torna frágil (“F”) ou se há uma certa resiliência na solução de potenciais problemas (“R”). O ponto ideal a ser alcançado é o estágio antifrágil (“A”).Depois de pronta, a matriz de vulnerabilidades e ameaças possui a seguinte aparência:
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121PRECATÓRIOS

25 25.   -O Regime de PrecatóriosO Regime de Precatórios, primariamente regulado pelo art. 100 da Constituição Federal de 1988, representa um regime especial de pagamento por meio do qual uma dívida judicialmente reconhecida poderá ser demandada contra a Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal), concedendo, ao credor, o direito de exigir do Estado o seu pagamento. O referido pagamento se dá por meio da emissão de um precatório, o qual consiste em uma requisição formal decorrente de uma ordem judicial (um ato do Judiciário vinculativo com força de ato administrativo)  contra a Fazenda 
Pública que a obriga a incluir valor sufi ciente para sua quitação no orçamento do exercício seguinte.Desde já se destaca que, conforme regulamentado pelo art. 100 da CF/88 e abaixo transcrito, excluem-se do regime especial de precatórios os pagamentos de obrigações de “pequeno valor” 
(requisições de pequeno valor – RPV), a ser defi nido por lei própria :§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios 
não se aplica aos pagamentos de obrigações defi nidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fi ns do disposto no § 3º, poderão ser fi xados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
25.2 - Aplicabilidade do Regime de PrecatóriosO regime de precatórios é aplicável, conforme a redação do art. 100, a “pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária”. Apesar da leitura do referido artigo parecer indicar que apenas a Administração Direta faria gozo de tal regime, a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal (STF) indica que o mesmo se estende às Autarquias e Fundações Públicas e, sob determinadas condições, também às demais entidades da Administração Indireta.
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122 No caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, segundo entendimento jurisprudencial do STF, aplicar-se-ão as regras do regime de precatórios nas hipóteses em que tais entidades explorem serviços públicos de competência típica do Estado, de natureza não concorrencial e sem vista à obtenção de lucro e sejam dependentes. Em outras palavras, com vista à extensão do sistema de precatórios às entidades da Administração Indireta, faz-se necessário que tais entidades: 1) sejam 
dependentes (controladas pelo Estado); 2) não pratiquem atividade econômica em regime de livre concorrência; 3) não visem o 
lucro; 4) exerçam atividade de competência típica do Estado.Deve-se observar, contudo, que a aplicabilidade do regime de precatórios às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista não transfere a responsabilidade deste pagamento ao Ente que integram, sendo apenas obrigatória a sua previsão na lei orçamentária dentro das despesas da entidade.
25.3  - Procedimentos Gerais do Regime de PrecatóriosUma vez não impugnada a execução judicial por parte da Fazenda Pública, ou rejeitadas as arguições, o presidente do tribunal competente comunicará à Fazenda Pública, por meio de um ofício requisitório, da existência da obrigação, a qual deverá ser 
incluída para pagamento no orçamento do exercício financeiro seguinte, sendo tal pagamento efetuado até o final do respectivo exercício e pelo valor atualizado. Observa-se que, com base no § 5º do art. 100:§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 

precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.Os respectivos recursos para pagamento de precatórios deverão ser alocados em dotação própria nas respectivas entidades, sendo as dotações orçamentárias e os créditos abertos consignados diretamente ao Poder Judiciário, e serão enviados ao Presidente do Tribunal, o qual será responsável pelo seu pagamento segundo a ordem cronológica de recebimento das solicitações, ressalvadas as preferências constitucionais.Procedimento Descrito no art. 100 da CF/88:1) Juiz da Execução: solicita o crédito ao Presidente do Tribunal para cumprimento da sentença transitada em julgado.2) Presidente do Tribunal: requisita o pagamento ao Poder Executivo por meio de um precatório requisitório.
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1233) Poder Executivo:a. Deverá incluir no PLOA o pagamento do precatório referente à requisição recebida até 1º de julho.b. Deverá enviar os valores previstos na LOA ao Presidente do Tribunal.4) Tribunal:a. Deverá realizar o pagamento até 31/12 do exercício seguinte à emissão do precatório.b. Obs.: não realizado o pagamento até a devida data, haverá incidência de juros de mora, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 17 .
25.4  - Regra Geral para Ordenamento de PrecatóriosO sistema de precatórios garante o pagamento cronológico das dívidas da Fazenda Pública oriundas de sentença judiciária. Há, contudo, que se observar a existência de dois tipos de precatórios, assim como preferências de execução no interior destes.

Segundo regulamentação conferida pela redação do art. 100 e pela jurisprudência, os precatórios classificam-se em comuns (ou 
gerais) e alimentares (ou alimentícios), sendo que os comuns se definem por exclusão; ou seja, classificam-se “comuns” aqueles 
que não corresponderem ao conceito de alimentares. Já os precatórios de natureza alimentar são definidos da seguinte forma:§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (art. 100) 

Desta forma, observa-se que os precatórios comuns e os alimentares configuram duas listas cronológicas separadas, sendo que a segunda possui preferência sobre a primeira.Além disso, destaca-se a preferência de pagamento concedida aos maiores de 60 (sessenta) anos e aos portadores de doença grave:
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124 § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, 
tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, 
assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até 
o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido 
o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
Por fim, define-se que o pagamento preferencial tem por limite o triplo do crédito classificado como de “pequeno valor”. A diferença, então, respeitará a ordem cronológica dos precatórios alimentares.

25.5  - Regra Especial para Pagamento de Precatórios – Art. 0  do ADCTAtravés do art. 101 do ADCT, introduzido por meio da EC 94/2016 e alterado pela EC 99/2017, estipulou-se um regime especial para que Estados, Municípios e o Distrito Federal, caso em mora para com seu pagamento de precatórios em 25 de março de 2015, fossem capazes de quitar suas obrigações até 31 de dezembro de 2024.Segundo o referido artigo:Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente 
sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.Tal regime permitiu que, além do uso de recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida, fossem utilizadas outros recursos segundo as seguintes restrições:I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante 
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125equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios 
aplicados aos depósitos levantados;II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados [...]

III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a 
vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal;IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.
25.6  - Requisições de Pequeno Valor (RPV) – Legislação Específica ao Município de Niterói

Como indicado anteriormente, requisições classificadas como de “pequeno valor” não ingressam no regime de precatórios e devem ter seus valores quitados de forma mais célere, sem que isto dispense a realização de correção monetária. Por meio do § 
4º do art. 100, delegou-se aos entes a definição deste valor, atentando-se apenas que este não pode ser inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

No Município de Niterói, a definição de pequeno valor é dada pela Lei Municipal 3.247/2016, segundo a qual:

Art. 1º Serão consideradas de pequeno valor, para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Município de Niterói, suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a 15 (quinze) salários mínimos.
As obrigações assim definidas deverão ser pagas “mediante depósito judicial, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo da execução” (Art. 2º da Lei Municipal 3.247/2016).
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126 25.6.  -  Possibilidade de renúncia de parcela da obrigação pelo exequenteCom base no Art. 4º da Lei Municipal 3.247/2016, é facultado ao exequente renunciar da parte da obrigação que exceda o montante máximo do RPV de forma a recebê-la por meio deste em lugar do recebimento em precatório:Art. 4º Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1º desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2º desta Lei.
25.7  - Processo de Precatórios em NiteróiPor determinação do § 5º do art. 100 da CF/88, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba orçamentária para pagamento de seus débitos de precatórios apresentados até 1º de julho com o intuito de realização de 
tal pagamento até o final do exercício seguinte.Ademais, a LDO 2019 do Município de Niterói determina que:Art. 28. A Lei Orçamentária somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e pelo menos um dos seguintes documentos:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.Da mesma forma, acrescenta-se que serão incluídos no orçamento também os precatórios referentes às entidades de direito privado (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) que se inserirem nas condições anteriormente mencionadas. Observa-se, contudo, que tal inclusão deverá ser feita dentro do Unidade Orçamentária referente à tais entidades e que, uma 
vez que possuem autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica própria, são elas as responsáveis pelo efetivo pagamento dessas obrigações, e não o Município.Deve-se observar, contudo, que a aplicabilidade do regime de precatórios às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista não transfere a responsabilidade deste pagamento ao Ente que integram, sendo apenas obrigatória a sua previsão na lei orçamentária dentro das despesas da entidade.Uma vez incluídos no orçamento, os precatórios são processados como as demais despesas a serem realizadas durante o exercício.
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127PROCESSOS DE 
DESAPROPRIAÇÃO

26 26.   - O Instituto da DesapropriaçãoA desapropriação é um instituto de direito público no qual se expressa o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Tal instituto permite ao Estado intervir diretamente, e de forma excepcional, na propriedade privada, transformando bens privados compulsoriamente em públicos mediante pagamento de indenização conforme disposição legal.
26.2 - Fundamentação Jurídico-Legislativa da DesapropriaçãoO instituto da desapropriação possui diversas fontes dentro do arcabouço jurídico brasileiro, fundamentando-se em leis de diferentes entes e graus hierárquicos.A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, inciso XXIV, que a desapropriação dar-se-á “por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro”, devendo ter seu procedimento estabelecido por lei específi ca. O texto constitucional também concede à União, em seu art. 22, a competência privativa para legislar acerca do tema.Deve-se destacar, aqui, que, conforme reforça o parágrafo 3º do art. 182 da CF/88, “as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”, sendo que a não observação do imposto neste artigo implica em ser considerado “nulo de pleno direito [o] ato de desapropriação” (art. 46, LC nº 101/2000).Em âmbito nacional, a desapropriação por utilidade ou necessidade pública é regulamentada, extensiva e, primariamente, pelo Decreto-Lei 3.325/1941.
26.3 - Procedimentos concernentes à SSO/SEPLAG-NiteróiSegundo regulamenta a LRF em seu art. 16:Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes;II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária 
e fi nanceira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
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128 § 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição.

Tais medidas devem ser respeitadas, visto que a geração de despesa e a assunção de obrigação que não o fizer serão consideradas como não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público.Contudo, conforme orientação oriunda da Procuradoria Geral do Município de Niterói, está dispensado do cumprimento do inciso I do art. 16 da LRF o processo de desapropriação em que esteja:“devidamente atestado pelo gestor que a despesa assumida com desapropriação não se estende por mais de um exercício 
financeiro, bem como que as despesas estimadas – em se tratando de meio para consecução de política pública – já tenham sido contabilizadas em programa de ação governamental que guardou estrita observância do art. 16, incisos I e II da Lei de Responsabilidade Fiscal” Desta forma, observa-se que, uma vez atestado pelo gestor que a despesa com desapropriação não se estende por mais de 
um exercício financeiro e que esta integra conjunto de despesas estimadas que já respeitaram o art. 16 da LRF, é dispensável, à SEPLAG, a produção e a apresentação de impacto orçamentário em meio ao Processo de Desapropriação.
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129ROYALTIES

27 27.  - Participações GovernamentaisAs Participações Governamentais são pagamentos a serem realizados pelos concessionários de atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo). O contrato de concessão, precedido de licitação, deverá dispor sobre as seguintes participações governamentais:• Bônus de Assinatura: valor oferecido pelo licitante vencedor na proposta para obtenção da 
concessão de petróleo ou gás natural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fi xado pela ANP no edital de licitação).• Royalties: compensações fi nanceiras pagas mensalmente pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo ou gás natural ao Estado, relativo a cada campo, a partir do mês de início da produção.• Participação Especial: compensação fi nanceira extraordinária a ser efetuada pelas concessionárias ao Poder Público no caso de ocorrência de grande volume ou rentabilidade, paga relativamente a cada campo, aplicando-se alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção trimestral dos mesmos.• Pagamento pela ocupação ou retenção de áreas: valor relativo à ocupação ou retenção de área, disposto no edital e no contrato de concessão, apurado a cada ano, e pago a cada dia 15 de janeiro do ano seguinte, a partir da data de assinatura do contrato. Os recursos provenientes desta forma de 
participação governamental têm como objetivo o fi nanciamento das atividades operacionais da ANP.

27.2  - Royalties
Os royalties apresentam-se como uma das formas mais antigas de pagamento de direitos 

(remuneração à sociedade) pela utilização de recursos escassos e não renováveis. O termo royalty é 
um anglicismo, cuja raiz “royal” signifi ca “da realeza” ou “relativo ao rei” e refere-se à contrapartida ao direito real (direito sobre a coisa) para uso de minerais, concedido pelo soberano a uma pessoa ou corporação.

No Brasil, os royalties do petróleo são uma compensação fi nanceira à sociedade, sendo paga ao Estado pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural, recursos escassos e não 
renováveis. Representam compensações fi nanceiras pagas mensalmente pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo ou gás natural ao Estado, relativo a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a data de início da produção. 
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130 Os royalties do petróleo são pagos ao Estado produtor, ao Município produtor, aos Municípios afetados pelas instalações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Comando da Marinha e ao Fundo Especial.
27.2.1 -  Legislação

No Brasil, o pagamento de royalties foi inserido pela Lei 2.004/1953, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo, define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e institui a Sociedade Anônima (Petrobrás S.A.), dentre outras providências.
Com o advento da Lei 7.453/1985 os Municípios passam a receber os royalties diretamente da Petrobrás e suas subsidiárias.Segundo o art. 20º, § 1º, da CF/1988:Art. 20:[...]§ 1º - é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa exploração.Conforme a Lei 7990/1990:
Art. 8º O pagamento das compensações financeiras [...] será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador [...], vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam:
I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades;II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica 

pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória 
a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.
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131§ 2º Os recursos originários das compensações financeiras a que se refere este artigo poderão ser utilizados também para capitalização de fundos de previdência.
Por fim, determina o Decreto 1/1991 que:Art. 24. Os Estados e os Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.

27.2.2 - Distribuição
Os royalties, recolhidos pelos concessionários à Secretaria do Tesouro Nacional, são creditados nas contas correntes que os 

estados e Municípios beneficiários mantêm junto ao Banco do Brasil. Os critérios de distribuição de royalties podem ser divididos em três categorias, conforme o quadro abaixo, e serão abordados separadamente a seguir:
27.2.2.  - Distribuição da Parcela dos Royalties Correspondente a 5% do valor de ProduçãoQuando a lavra ocorrer em terra:

• 3,5% aos Estados;

• 1,0% aos Municípios produtores;• 0,5% Municípios que têm instalações de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural.
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132 Quando extraído de plataforma continental:
• 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal;• 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas, partilhados, de acordo com o Decreto 1/1991, da seguinte forma:- 60% (sessenta por cento) ao Município confrontante juntamente com os demais Municípios que integram a zona de produção principal, rateados, entre todos, na razão direta da população de cada um, de acordo com o quadro a seguir, assegurando-se ao Município que concentrar as instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo 

e gás natural, 1/3 (um terço) da cota deste inciso;- 10% (dez por cento) aos Municípios integrantes de produção secundária, rateado, entre eles, na razão direta da população 
dos distritos cortados por dutos, de acordo com o quadro a seguir;- 30% (trinta por cento) aos Municípios limítrofes à zona de produção principal, rateado, entre eles, na razão direta da população de cada um, de acordo com o quadro a seguir, excluídos os Municípios integrantes da zona de produção secundária.

 Obs.: quando acima de 144.000 habitantes, o coeficiente de participação será de 2,00%. - 0,5% (meio por cento) aos Municípios que têm instalações de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural; - 1,0% (um por cento) ao Comando da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas 
das referidas áreas;- 0,5% (meio por cento) para constituir um Fundo Especial, administrado pelo Ministério da Fazenda, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios. É distribuído de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE/FPM), obedecida a seguinte proporção:- 20% (vinte por cento) para os Estados;- 80% (oitenta por cento) para os Municípios.
27.2.2.2 - Distribuição da Parcela dos Royalties Excedente a 5% do valor de Produção 
(limitado a 0%)

Quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

• 52,5% aos Estados onde ocorrer a produção;

• 15,0% aos Municípios onde ocorrer a produção;• 7,5% aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP em sua Portaria nº 29, de 22 de fevereiro de 2001.
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133- 40% (quarenta por cento) ao município onde se localizar a instalação de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural;- 60% (sessenta por cento) aos Municípios pertencentes à zona de influência da instalação.Quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
• 22,5% aos Estados produtores confrontantes;

• 22,5% aos Municípios produtores;

• 15,0% ao Comando da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção;• 7,5% aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP em sua Portaria nº 29, de 22 de fevereiro de 2001 (seguem os mesmos critérios da lavra em terra 
ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres);• 7,5% para constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios - É distribuído de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE/FPM), obedecida a seguinte proporção:

- 20% (vinte por cento) para os Estados;- 80% (oitenta por cento) para os Municípios.
• 25,0% ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo.

27.3  - Participação Especial
A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor, com alíquotas entre 10% e 40%. Esta receita 

será aqui definida como Receita Líquida para apresentação dos critérios e quadros de apuração da participação especial sobre a produção trimestral, que terá sua variação de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção e o respectivo 
volume de produção fiscalizada.De acordo com § 2º do artigo 50 da Lei do Petróleo, os recursos da Participação Especial são distribuídos da seguinte forma:

1) 40,0% ao Ministério de Minas e Energia, para o financiamento de estudos e serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de petróleo e gás natural, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos incisos II e III do art. 8º.2) 10,0% ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e recuperação de danos ambientais causados pelas atividades 
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134 da indústria do petróleo.3) 40,0% para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção.4) 10,0% para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção.
27.4 - Aplicação dos Recursos dos Royalties

Os recursos dos royalties não devem ser utilizados para pagamento do quadro permanente de pessoal e de dívidas do ente (artigo 8º da Lei 7.990/1989), excetuando-se aquelas dívidas com a União e suas entidades e o custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento 
de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública (Lei 12.858/2013).Tais recursos podem ainda ser aplicados na capitalização dos fundos de previdência (Lei 10.195/2001).

Ressalte-se, ainda, que a Lei 12.858/2013 estabeleceu um rol de receitas oriundas dos royalties que devem ser destinadas exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica, e para a saúde. Dentre essas, na esfera municipal, destacam-se (inciso II, artigo 2º):II - as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios provenientes dos royalties e da participação 
especial, relativas a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão 
onerosa e de partilha de produção, de que tratam respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva;O presidente da República, Michel Temer, sancionou com vetos, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 161/2017, que autoriza o 
depósito de royalties do petróleo diretamente nas instituições financeiras que concederam empréstimos a estados e municípios. 
O Veto 9/2018, imposto ao projeto, impede que os recursos dos royalties sejam utilizados para “o pagamento de despesa de pessoal, inclusive de benefícios previdenciários”. Para o governo, “não se mostra adequado o uso de receitas de capital, sobretudo relacionada a recurso natural não-renovável, para custeio de despesas correntes de caráter permanente”. O relator do projeto 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), entendeu que o uso dos royalties para pagar despesas permanentes “não parece ideal”, mas reconhece que, na “situação por que passam alguns desses entes, gerando instabilidade institucional e promovendo a deterioração da prestação de serviços para a população local, que em última análise é a destinatária de serviços e a maior prejudicada, torna a proposição meritória” .
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135Legislação MunicipalLei Municipal 2.288/2005:Art. 19 São fontes de receita da Niterói Prev:[...]
VII - o valor referente ao percentual de até 70% (setenta porcento) incidente sobre a participação municipal no 

resultado ou compensação financeira de que trata o § 1º, do artigo 20, da Constituição Federal;Decreto Municipal 11.186/2012:Art. 1º Fica criada na Unidade Orçamentária 10.82 - Niterói Prev, no Programa de Trabalho 1082.098460900.0914, no Código de 
Despesa 3390.01.01, a Fonte 218 - Recursos Provenientes dos Royalties do Petróleo, para atender ao disposto no inciso VII, do art. 
19 da Lei nº 2.288/05, modificado pela Lei nº 2.957/12 e regulamentado pelo Decreto nº 11.177/12, publicado em 22/06/12.

27.4.2 - TCEO artigo 8º da Lei 7.990/1989, alterada pelas Leis 10.195/2001 e 12.858/2013, veda a aplicação dos recursos provenientes de 
royalties no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como a capitalização de fundos de previdência. Por “quadro permanente” entende-se os efetivos e comissionados. Para não se considerar no quadro de permanente, deve-se considerar o revestimento de temporalidade e excepcionalidade. Pagamentos de programas de convênios podem ser considerados no pagamento de pessoal.A Lei 9.478/1997, que trata dos recursos provenientes do excedente de 5% sobre o óleo extraído ou do xisto ou do gás, não impõe 
nenhum tipo de vedação à aplicação dos recursos por ela definidos. No entanto, o TCE-RJ recomenda que o Município aplique os 
recursos provenientes da Receita de Royalties, sejam estes originários da Lei 7.990/1989 ou da Lei 9.478/1997, em projetos que 
importem em contínuos fluxos de retorno para a coletividade, abstendo-se de utilizá-las em “pessoal do quadro permanente”, em 
face do caráter finito desta fonte de recursos.Quanto às despesas com pessoal, por meio do voto prolatado no Processo TCE-RJ n.º 250.364-8/04, não existe impedimento 
quanto à utilização dos royalties para pagamento de despesas relativas ao FGTS e à Contribuição Patronal do Regime Geral de Previdência – INSS.
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136 27.5  - Metodologia
Existem 2 fontes de recursos referentes a royalties: a 138 (compensação financeira pela exploração e produção de petróleo) e 

a 218 (vinculados à previdência municipal) . Não existe orçamento específico para cada uma delas.

O orçamento de royalties é feito pelo código estrutural. A divisão entre as fontes 138 e 218 é feita pela SEPLAG.

A fonte 218 é utilizada exclusivamente pelo fundo financeiro da NITPREV.

27.5.1 -  Como funciona hoje em Niterói?
Como indicado previamente, não há orçamento específico para arrecadação da fonte 218. O valor é obtido com base na despesa orçada e rateado igualmente entre os 12 meses do ano. Não há orçamento mensal das despesas, mas somente um valor estimado anual.Em termos práticos, o valor arrecadado na fonte 218 refere-se à transferência para cobrir as despesas previdenciárias no mês e segue o exposto na Lei Municipal 2.288/2005.A transferência segue o seguinte processo:
1) A Fazenda recebe recursos dos royalties na fonte 138, a qual é utilizada com vários elementos de despesa, exceto “01” (aposentadorias e reformas).2) A Fazenda repassa os valores para o Fundo Financeiro da NITPREV na fonte 218, a qual é utilizada apenas com o elemento de despesa “01” (aposentadorias e reformas).Este repasse é realizado por meio de uma transferência entre contas correntes. A tesouraria anula a receita da fonte 138 e gera uma receita correspondente na fonte 218.O valor do repasse ao fundo é feito com base na previsão de despesa da Nitprev. Sua composição se dá com até 70% da fonte 138, e, de resto, coberto com outras fontes.27.5.1.1 -  Cálculo do Excesso de ArrecadaçãoPara o cálculo de excesso de arrecadação, de acordo com a Lei 4.320/1964:Art. 43 [...]

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
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137PREVIDÊNCIA

28 O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Niterói foi substancialmente alterado em 2005, por meio da Lei Municipal 2.288/2005. Tal instrumento, além de criar a autarquia municipal Niterói Prev, instituiu dois fundos previdenciários: o Grupo Financeiro/Fundo Niterói Prev – Financeiro (Fundo no regime de Capitalização e Repartição Simples), bem como o Grupo Previdenciário/Fundo Niterói Prev – Previdenciário (Fundo no Regime Financeiro de Capitalização).Com base no disposto no art. 18 da Lei Municipal 2.288/2005,  o Fundo Financeiro se destina ao atendimento dos servidores que, em 29 de dezembro de 2005, se encontravam aposentados, em condições de se aposentar ou que eram originários dos órgãos patrocinadores da previdência pública Municipal. Esse plano não tem o propósito de acumulação de recursos, sendo gerenciado sob 
o regime fi nanceiro de repartição simples, no qual as contribuições previdenciárias de determinado exercício são aplicadas no pagamento dos benefícios. Em termos simples, as contribuições dos 
servidores ativos pagam os benefícios dos inativos. Qualquer eventual insufi ciência fi nanceira é de responsabilidade do Tesouro Municipal.Já o Fundo Previdenciário inclui os servidores ainda sem condição de se aposentar, os pensionistas 
e os futuros pensionistas. Ele é gerido sob a égide do regime fi nanceiro de capitalização, com vista 
à acumulação de recursos, de forma que as contribuições sejam aplicadas no mercado fi nanceiro para que, com o tempo, formem uma reserva que garanta a cobertura dos compromissos futuros com benefícios.

Esses grupos são tratados em separado no que concerne à gestão fi nanceira e contábil. As duas massas de segurados são tratadas isoladamente, com contas bancárias separadas, contabilidade própria para cada grupo e cadastro e escrituração individualizadas. Além disso, seus recursos 
fi nanceiros são admitidos e administrados separadamente.

Até 2012 a utilização de recursos advindos de royalties era permitida apenas como receita do fundo de capitalização (Niterói Prev – Previdenciário). Contudo, a partir da Lei Municipal 2.957/2012 
permitiu-se a utilização dessa fonte de recurso para fi nanciar todos os fundos de geridos pela Niterói Prev, facultando a sua utilização em ambos os fundos previdenciários, limitando-se sua utilização, entretanto, a 70% do montante total da fonte 138.No passado recente o Fundo Niterói Prev – Financeiro absorveu a totalidade dos recursos de 
royalties destinados à Previdência.A tabela abaixo descreve as características de cada um dos fundos:
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138 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NITERÓIFundos / Características Niterói Prev – Financeiro Niterói Prev – PrevidenciárioFinanciamento * Servidores efetivos ingressos na Administração Pública até 31 de dezembro de 1997.É custeado por um fundo misto de Capitalização e Repartição Simples onde será arrecadado o valor equivalente ao Custo Normal, e a diferença encontrada entre receita de contribuição e despesas com pagamento de benefícios, quando positiva, será capitalizada. A partir do momento em que as contribuições geradas por este grupo passarem a ser inferiores às despesas com pagamento de benefícios, tal diferença será debitada desta poupança. No momento que esta poupança se extinguir, o Tesouro 
Municipal passa a assumir o déficit então existente.* Outras fontes de receitas da NITPREV (a partir de maio de 2012) * Servidores efetivos ingressos na Administração Pública a partir de 01 de janeiro de 1998É custeado pelo Regime Financeiro de Capitalização, cujo Fundo de Capitalização será composto por Débitos não liquidados junto ao Tesouro Municipal - Recursos da Dívida Ativa.* Outras fontes de receitas da NITPREV* Determinadas Receitas Tributárias referentes aos exercícios de 2000 a 2003 ainda não liquidadas foram destinadas ao Fundo de capitalização
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139REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NITERÓIGestão NITPREV NITPREVResponsabilidade Tesouro Municipal NITPREV
Beneficiários * Servidores que, em 29 de dezembro de 2005, se encontrem aposentados ou preencham os requisitos para a aposentadoria e os originários dos órgãos patrocinadores da previdência pública Municipal.* Proventos de aposentadorias e pensões, aumentados ou concedidos em razão de decisões judiciais, referentes a pedidos interpostos em juízo antes de 29 de dezembro de 2005. * Servidores que vierem a preencher os requisitos para aposentadoria a partir da data de 29 de dezembro de 2005.* PensionistasFontes de Recursos (LOA 2019) * 100 – Recursos Ordinários Provenientes de Impostos* 203 – Recursos Diretamente Arrecadados* 218 – Recursos Provenientes Dos 

Royalties Do Petróleo* 282 – Recursos Próprios Financeiros * 203 – Recursos Diretamente Arrecadados* 282 – Recursos Próprios Financeiros
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140 TERMO DE 
AJUSTE DE 
CONTAS 
(TAC)

29 O Termo de Ajuste de Contas (TAC) é, com base no enunciado nº 8/2004 da PGE-RJ:“[...] o instrumento adequado para promover a indenização do particular pela prestação do serviço ou o fornecimento de um bem sem cobertura contratual válida, evitando, com isso, o enriquecimento sem causa da Administração (art. 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993).”Por meio do TAC, então, a Administração Pública busca indenizar terceiro por serviços prestados e devendo o Administrador Público diligenciar de forma a apurar se os valores a serem pagos estão de acordo com os serviços efetivamente prestados, bem como fazer constar cláusula de quitação 
total a fi m de que nada mais se possa exigir da Administração Pública (inciso I da Súmula nº 5/2012 da PGM-Niterói).Tal instrumento, frisa-se, possui caráter excepcionalíssimo e não deve ter sua utilização banalizada ou transformada em regra nas contratações.O processo administrativo para a celebração do TAC deverá, segundo o enunciado nº 8/2004 da PGE-RJ, observar às seguintes etapas:

1) Justifi cativa formal da autoridade máxima do órgão ou entidade responsável, na forma do 
art. 82 da Lei 287/1979, ou mediante acolhimento da justifi cativa exarada pelo órgão técnico do órgão ou entidade responsável, contendo as razões de fato e de direito que ensejam a celebração do instrumento.

a. A justifi cativa deverá abranger, também, a conduta do particular, isto é, se o mesmo atuou de boa-fé ou se há elementos que indiquem sua contribuição para a ocorrência ou manutenção da 
situação irregular (tais elementos são relevantes para a fi xação do valor da indenização).b. Em caso de boa-fé (presumida ou comprovada): o valor da indenização deverá abranger o custo da prestação do serviço ou do bem adquirido acrescido do lucro incidente no exercício de atividade econômica.

c. Caso o Administrador Público verifi que que há fatos que indiquem a corresponsabilidade do particular: a indenização deverá ser limitada ao custo, excluindo-se eventual margem de lucro.
2) Liquidação da despesa (que se dá pela atestação na nota fi scal e/ou fatura correspondente emitida) das parcelas executadas, reconhecendo que um determinado serviço foi prestado ou algum bem foi entregue, ainda que sem cobertura contratual válida, avaliando a exata proporção da sua execução pelo credor.
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1413) Registro da disponibilidade orçamentária para a despesa, empenho.
4) Verificação da regularidade fiscal do particular, na forma do art. 29 da Lei 8.666/1993.

5) Verificação do pagamento de verbas salariais e recolhimento dos encargos previdenciários pelo particular, nas hipóteses de prestação de serviços, sem cobertura contratual, mas com alocação de empregados com dedicação exclusiva (a comprovação destes valores é pressuposto do próprio direito à indenização).a. Caso não possa ser procedido o atesto em razão do não pagamento das verbas trabalhistas ou do não recolhimento adequado dos recolhimentos previdenciários, pode a Administração Pública realizar a retenção cautelar dos respectivos valores ao particular por meio de ato próprio, devidamente motivado e respeitando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Por fim, com base no inciso II da Súmula nº 5/2012 da PGM-Niterói:

“O dever de indenizar não exime o administrador público de verificar, através de instauração de sindicância administrativa, quais as causas que levaram a prestação do referido serviço sem a devida cobertura contratual, atribuindo, se for o caso, a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.”A apuração da responsabilidade do agente público que deu causa à situação de nulidade caberá à autoridade competente com fundamentação no poder hierárquico. 
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142 ACORDOS 
(MÓDULO 
ACORDO)

30 O Acordo é uma importante ferramenta para o controle dos contratos e sua execução orçamentária ao longo do exercício.
30.   - Módulo Acordo (MAc)O Módulo Acordo (MAc) foi criado com o objetivo de permitir o acompanhamento da execução dos 
contratos fi rmados pela Prefeitura, e suas entidades, com vista à execução de serviços diversos.

O acesso pelo e-Cidade se dá através da Área: Patrimonial  Módulo: Contratos.

Todos os anos, até a abertura do exercício fi nanceiro, cabe às unidades orçamentárias:

1) Atualizar e cadastrar no sistema e-Cidade os contratos vigentes;

2) Elaborar o cronograma de execução mensal;3) Proceder à reserva orçamentária no valor integral relativo ao exercício (por meio da emissão de solicitação de compras no valor do saldo do contrato e por meio de reserva no módulo, não vinculada ao contrato, no caso de despesa continuada).
Se durante o exercício o órgão verifi car possível alteração no contrato, deverá solicitar o “desprocessamento” do acordo. Assim, o valor da despesa retorna à condição de “Disponível”. Ao refazer o acordo, a despesa volta ao status “AGUARDANDO ABERTURA EXERCÍCIO”.

30.2 - Operacional
30.2.1-  Consulta a Acordos• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar a Instituição.

2) Área: Patrimonial  Módulo: Contratos  Consultas  Acordos3) Inserir número do acordo.
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14330.2.2 - Porte (Classificação) de Acordos• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.
2) Módulo: Patrimonial  Contratos  Procedimentos  Acordo  Porte Contratos3) Digitar o número do Acordo4) Em “Porte Opções”, selecionar:
a. “Normal” – se o valor do acordo for inferior a R$ 100.000,00 (ou seja, caso não necessite de aprovação pela CPFGF).

b. “Grande Contratos” – se o valor for igual ou superior a R$ 100.000,00 (ou seja, caso necessite de aprovação pela CPFGF).5) Em “Pacto”, selecionar:
a. “Sim” – se a UO fizer parte do Pacto.

b. “Não” – se a UO não fizer parte do Pacto.

30.2.3 - Desprocessamento de Reservas de AcordoPara executar o desprocessamento de reservas de acordo, algumas etapas deverão ser observadas, utilizando o software e-Cidade.• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:
1) Selecionar a Instituição e escolher o departamento responsável pelo acordo;a. Na planilha “Base Contrato” (área pública/2018/execução/pacto), descobrir o departamento que cadastrou o acordo
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144 2) Área: Patrimonial  Módulo: Contratos  
Procedimentos  Acordo  Desprocessar Reserva Acordo3) Digitar o número do acordo.4) Selecionar os meses que precisarem ser desprocessados e salvar.5) Após realizar a operação, avisar ao órgão, por e-mail, com cópia para o membro da equipe técnica da SSO responsável pela Unidade Orçamentária. 
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145SOLICITAÇÃO 
DE COMPRAS

31 A Solicitação de Compra (SC) serve para qualquer despesa que o órgão/entidade venha a ter, inclusive para os casos de Ajuda de Custo e Adiantamento de Despesas.
31.1 - Inclusão de Solicitação de ComprasCom exceção de despesas relacionadas à folha de pagamento e outras que são analisadas caso a caso, todas as solicitações de compra devem ser acompanhadas de um acordo (um equivalente ao contrato, mas para compras comuns e outras que não caberiam na designação de “contrato”).
31.1.1 -  OperacionalPara realizar a SC, há duas hipóteses: por fora do Módulo de Acordo (MAc) ou por dentro deste.• Por fora do MAc:

1) As UO verifi cam o saldo dos recursos do Disponível.2) Havendo saldo, as UO realizam a SC por meio do e-Cidade.• Por dentro do MAc:1) Reservando os recursos no MAc, a SEPLAG retira os recursos do Disponível e aloca para a reserva “AGUARDANDO ABERTURA EXERCÍCIO”.2) Mesmo estando com status “AGUARDANDO ABERTURA EXERCÍCIO” e ele já tendo acordado uma compra, ainda assim o órgão faz uma solicitação de compra (SC).Realizadas as duas primeiras etapas, o processo é idêntico para ambos os casos:3) Envio do número da SC para o técnico da SSO. Caso o órgão possua Pacto Fiscal, deverá enviar Termo de Comprometimento, com a linha do Pacto onde a solicitação se encaixa.
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146 4) Análise e liberação da Solicitação.Feito isto, o órgão retém um saldo (status “Reserva de Item – Solicitação”). Caso ele desista de dar continuidade àquela execução, poderá cancelar. Ao fazer esse cancelamento o saldo retorna ao “Disponível”. No software e-Cidade, a inclusão de uma solicitação de compras segue o seguinte procedimento:1) Selecionar Instituição.
2) Módulo: Patrimonial  Compras  Procedimentos  Solicitação de Compras  Inclusão.3) Na página de “Solicitação”:a. Inserir o número do processo.b. Inserir resumo da solicitação.c. Inserir o tipo de compra (como regra, o tipo será o “NÃO APLICÁVEL”).d. Clicar em Incluir.4) Na página “Itens/Dotações”:a. Inserir o código do material.b. Na opção “Outras Informações”, inserir resumo do item.c. Inserir o Valor Solicitado.
d. Na opção “Dotação Orçamentária”: identificar a secretaria e o departamento.

e. Confirmar a existência de saldo. 5) Na página “Fornecedores Sugeridos”:a. Inserir o credor.
6) Na página “Solicitação”: finalizar a solicitação.7) Gerar relatório.
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1473 .2  - Análise de Solicitações de Compra

31.2.1  OperacionalA análise da SC pelo técnico da SSO depende de o órgão fazer parte do Pacto Fiscal ou não e da obrigatoriedade, ou não, da despesa passar por análise e aprovação pela CPFGF.• Órgão com Pacto:1) Receber do órgão o número da SC junto com o termo de comprometimento (declaração do órgão), com a linha do Pacto onde a solicitação se encaixa.2) Abrir planilha do Pacto.
3) Confirmar se a linha do Pacto está de acordo com a Solicitação.

4) Confirmar se o “Resumo” do documento está de acordo com a linha do Pacto.5) Conferir as informações do documento de solicitação. 6) Se todos os itens estiverem de acordo, liberar os itens solicitados.• Órgão sem Pacto:1) Receber do órgão o número da SC.2) Conferir as informações do documento de solicitação.
3) Se o valor da despesa for superior a R$ 300.000 (trezentos mil reais) ou corresponder a DEA, deverá possuir N.T. da CPFGF autorizando a sua liberação.4) Se todos os itens estiverem de acordo, liberar os itens solicitados.
O técnico deve ter atenção a elementos empenhados de modo fracionado que ultrapassem R$ 300.000,00 (trezentos mil) anuais.Em órgãos com Pacto, deve-se atentar para os limites esperados, mensal e anual. Caso o valor da solicitação extrapole o total anual, o técnico não deve realizar a liberação e o órgão deverá solicitar suplementação ou remanejamento para cobrir a despesa.
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148 3 .3  - Liberação de Solicitação de CompraEstando a SC apta a ser liberada, com base na análise anteriormente indicada, o técnico deverá proceder sua liberação.
31.3.1 - Operacional• Liberação sem CPFGF:1) Selecione a Instituição.

2) Módulo: Patrimonial  Compras  Procedimentos  Liberar Solicitação SEPLAG

3) Identificar a SC desejada.

4) Confirmar os dados da SC.5) Selecionar os itens a serem liberados.6) Clicar em “Liberar Solicitação”.• Liberação com CPFGF:1) Selecione a Instituição.
2) Módulo: Patrimonial  Compras  Procedimentos  Liberação CPFGF

3) Identificar a SC desejada.

4) Confirmar os dados da SC.5) Na área “Observações da Liberação/Não Liberação”, incluir a N.T. da CPFGF utilizada como base (ex.: “Nota Técnica nº ####/####/CONTROLE”).6) Selecionar os itens a serem liberados.7) Clicar em “Liberar Solicitação”.
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149O Empenho é a fase da despesa na qual a Administração Pública cria/ofi cializa a obrigação de pagamento ao credor, comprometendo-se a reservar o valor necessário para cobrir a despesa. Funciona, desta forma, como uma garantia ao credor da existência dos recursos orçamentários necessários para quitar a despesa.Nos termos do art. 58 da Lei 4.320/1964:Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
32.   - Reserva/Bloqueio de Saldo no Reduzido (ou Pré-Empenho)A Reserva de Saldo é uma rotina destinada a antecipar o bloqueio de valor determinado na dotação orçamentária antes das tratativas para celebração de convênio. Tal procedimento visa garantir a existência de recursos orçamentários para a despesa que se pretende executar e evitar, inclusive, que a dotação seja remanejada.
32.1.1 - Operacional• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.

2) Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Consultas   Saldo da Despesa

3) Identifi car a despesa na qual será feita a reserva (via reduzido ou pelo código da mesma).

4) Verifi car a existência de Saldo Disponível para realização da operação.5) Selecionar a reserva do tipo: “AGUARDANDO ABERTURA EXERCICIO”.
a. ATENÇÃO! Caso o programa não demonstre qualquer reserva prévia, isto pode signifi car que 

nenhuma existe ou que todas se encontram com saldo zero. Verifi car se já não existe o referido tipo 
de reserva antes de criar uma nova para evitar confl itos no momento da Liquidação.6) Acrescentar o valor da reserva.SOLICITAÇÃO 

DE COMPRAS

32
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150 32.2 -  Autorização de Empenho32.2.1 - Operacional• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.
2) Área: Patrimonial  Módulo: Compras  Procedimentos  Autorização de Empenho  Gerar Autorização de Empenho
3) Identificar a SC.4) Em “Autorização de Solicitação de Compras”:a. Preencher os dados relativos ao Empenho.b. Em “Característica Peculiar”, digitar “000” (NÃO SE APLICA).c. Clicar em “Escolher Itens”.5) Em “Itens da Solicitação de Compras”:a. Selecionar os itens da SC que serão incluídos no empenho (não é necessário que sejam empenhados todos os itens).b. Obs.: itens de dotação diferente serão, necessariamente, empenhados em notas separadas. Isto é feito pelo próprio sistema.c. Clicar em “Visualizar Autorizações”.6) Clicar em Gerar Autorizações.

32.3  - Emissão de Empenho (de Nota de Empenho)32.3.1 - Operacional• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.
2) Área: Financeiro  Módulo: Empenho  Procedimentos  Manutenção de Empenho  Emissão de Empenho
3) Identificar e selecionar o Empenho a ser emitido.4) Na aba “Empenho”
a. Confirmar os dados do empenho.b. Caso se trate de um processo de Adiantamento de Despesas, a opção a ser selecionada em “EVENTO” é “Prestação de Contas” em lugar de “Empenho Normal”5) Clicar em “Empenhar e Imprimir”.
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15132.4 - Liberação de EmpenhoA liberação de empenho pode ser realizada tanto para despesas dentro quanto fora do Módulo Acordo. Destaca-se apenas que a Liquidação de Empenhos sem Acordo é de responsabilidade da Fazenda Municipal.Durante o procedimento de liberação de empenho é possível a realização da liberação para todos os meses para os quais existam valores empenhados. Contudo, os valores referentes aos meses ainda não iniciados apenas poderão ser liquidados pela UO após iniciado o mês a que se referem.Desta forma, apesar de ser possível a liberação prévia, indica-se que os valores sejam liberados apenas após a devida solicitação da UO responsável e apenas para os meses já iniciados, como forma de melhor execução do controle pela SEPLAG.
Vale ressaltar que é necessária a aprovação da CPFGF previamente à liberação de valores acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil).

32.4.1 - Operacional• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade para Liberação de Empenho pelo MAc:1) Selecionar Instituição.
2) Área: Financeiro  Módulo: Empenho  Relatórios  Documentos  Emite Empenho3) Inserir número do empenho.
4) Identificar o número do Acordo e verificar os valores.

5) Área: Financeiro  Módulo: Empenho  Procedimentos  Liberar Liquidação Contrato – SEPLAG6) Inserir o número do Acordo e prosseguir à liberação.Obs.: Caso seja um processo de Adiantamento de despesas, a opção a ser marcada é “prestação de contas”, e não “empenho normal”.• Liberação de Empenho fora do MAc: é realizada da mesma forma que uma SC normal.
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152 AJUDA DE 
CUSTO

33 A Ajuda de Custo se destina à cobertura de despesas específi cas de servidores estatutários e de celetistas da Administração Direta ou à indenização dos mesmos por estas, conforme a modalidade de ajuda de custo adotada.O processo interno à SSO-SEPLAG para o processamento de Ajuda de Custo segue as seguintes etapas:1) Criação da Solicitação de Ajuda de Custo (quando for o caso).2) Autorização do Empenho.3) Emissão do Empenho.4) Despacho.
33.1  - Ajuda de Custo – Diárias e PassagensO servidor estatutário, efetivo ou comissionado, bem como o celetista da Administração Direta ou das entidades de direito público da Administração Indireta, que se deslocar, temporariamente, em razão do serviço, da localidade onde tem exercício, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.Em Niterói, a ajuda de custo está prevista na Lei Municipal 531/1985 e tem seu funcionamento e 
regras defi nidas no Decreto Municipal 12.525/2017 e em seus anexos.À SEPLAG cabe a análise da Solicitação de Ajuda de Custo, emissão de parecer sobre a mesma e emissão de empenho, quando for o caso.Uma vez efetivado o pagamento, o processo deverá retornar à SEPLAG para ser apensado ao processo de Prestação de Contas, o qual será aberto com o retorno do servidor.Destaca-se que, conforme orientação da Controladoria Geral do Município, a concessão de ajuda de custo para pagamento de diárias e passagens não mais deverá utilizar a fonte 108.
33.1.1 - Operacional• Procedimentos a serem realizados para concessão de Ajuda de Custo:

1) Confi rmação do correto preenchimento e anexação ao processo do formulário próprio intitulado 
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153“Anexo II – Solicitação de Ajuda de Custo”, encontrado em anexo ao Decreto 12.525/2017.
2) Confirmação da presença de documento do titular do Órgão ou Entidade autorizando a solicitação.3) Nas hipóteses de viagem internacional ou de viagem por período igual ou superior a 05 (cinco) dias, faz-se necessário documento do Gabinete do Prefeito aprovando a solicitação.4) Anexação de análise e parecer da SEPLAG quanto à adequação da despesa e à programação orçamentária apresentada.5) Despacho do processo e envio ao Órgão ou Setor responsável pelo pagamento.Em caso de decisão negativa ou de algum fato que impeça o servidor de realizar a viagem, o processo deverá retornar ao órgão ou entidade de origem, para ciência e esclarecimento, providenciando-se o cancelamento do empenho emitido.

33.1.1.1 - Inclusão de Ajuda de Custo• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.
2) Área: Patrimonial  Módulo: Compras  Procedimentos  Solicitação de Compras  Inclusão3) Na página de “Solicitação”:a. Inserir o número do processo.b. Inserir resumo da solicitação.c. Tipo de Compra: “NÃO APLICÁVEL”.d. Incluir.4) Na página “Itens/Dotações”:a. Inserir o código do material.b. Na opção “Outras Informações”, inserir resumo do item.c. Inserir o Valor Solicitado.
d. Na opção “Dotação Orçamentária”: identificar a secretaria e o departamento de cujo orçamento partirá o recurso.

e. Confirmar a existência de saldo.5) Na página “Fornecedores Sugeridos”:
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154 a. Inserir o servidor que receberá a Ajuda de Custo.6) Finalizar a Solicitação.7) Gerar relatório.
33.1.1.2 Autorização de Empenho para Ajuda de Custo• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.

2) Área: Patrimonial  Módulo: Compras  Procedimentos  Autorização de Empenho  Gerar Autorização de Empenho3) Inserir o número da Solicitação.4) Na página “Autorização de Solicitação de Compras”:a. Tipo de Empenho: “ORDINÁRIO”.b. Característica Peculiar: “000”.c. Inserir o Processo Administrativo.d. “Escolher Itens”: selecionar os itens a serem empenhados e gerar as autorizações (as autorizações deverão ser anexadas ao processo).
33.1.1.3 Empenho de Ajuda de Custo• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.

2) Área: Financeiro  Módulo: Empenho  Procedimentos  Manutenção de Empenho  Emissão de Empenho3) Selecionar o empenho desejado.4) Na página “Emissão de Empenho”:a. Evento: “EMPENHO NORMAL”.
b. Confirmar os demais itens.c. “Empenhar e imprimir”.d. Anexar o documento de empenho ao processo.

Manual Orcamento v1.indd   154 09/12/2019   16:48:15



15533.1.1.4 Prestação de ContasO servidor, após o regresso, deverá apresentar à autoridade que autorizou a sua viagem, o relatório interno detalhado das atividades desenvolvidas durante o período em que o mesmo esteve em serviço. Também deverá ser aberto processo de Prestação de Contas, com o encaminhamento da Comprovação de Ajuda de Custo / Relatório de Atividades (Anexo III) devidamente preenchido, além da certidão de embarque (ou congênere) e da cópia do comprovante de participação no congresso, evento ou curso, conforme o caso.O procedimento para Prestação de Contas encontra-se exposto no art. 8º do Decreto Municipal 12.525/2017:Art. 8º Com o retorno do servidor, deverá ser aberto processo de Prestação de Contas, a partir do encaminhamento do documento constante no Anexo III, intitulado “Comprovação de Ajuda de Custo/Relatório de Atividades”, devidamente preenchido, e devidamente instruído com os seguintes documentos:
I - certidão de embarque ou congênere, no caso de deslocamento aéreo ou rodoviário;

II - cópia do comprovante de participação em congresso, eventos ou cursos, quando for o caso;§ 1º O processo de Prestação de Contas deverá ser encaminhado à SEPLAG, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do prazo do artigo 6º, para análise e deve conter expressa menção ao número do processo inicial de Solicitação de Ajuda de Custo (art. 3º), para apensamento.§ 2º Uma cópia do relatório interno e do relatório externo integrará o processo de Prestação de Contas.§ 3º Não se admitirá concessão de Ajuda de Custo em valor superior ao constante no Anexo I.
33.2  - Ajuda de Custo – AdiantamentosO Regime de Adiantamento (ou de Suprimento de Fundos) é concedido ao servidor público, da Administração Direita ou Indireta, 
sendo aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre 
precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.Visto ser considerado como uma medida de exceção, a concessão de Adiantamento deverá ser exercida com controle e com a 
condição de que sejam apresentadas justificativas sólidas pelas unidades requisitantes.
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156 No Município de Niterói, o tema é regulamentado pelo Decreto 12.523/2017. O artigo 2º elenca as despesas possíveis de adiantamento:Art. 2º Só poderá ser concedido adiantamento com empenho prévio, e para as despesas assim denominadas: 
I – Despesas com diligências policiais ou fiscais; 

II – Despesas miúdas e de pronto pagamento; 

III – Despesas eventuais de gabinete; 

IV – Despesas extraordinárias ou urgentes.[...]

§ 2º Os adiantamentos concedidos para as despesas classificadas nos incisos II; III; IV ficam limitados a 12 (doze) em cada exercício, por órgão ou entidade, limite este que só poderá ser ultrapassado com autorização expressa da SEPLAG. [...]§ 5º Todas as despesas serão amparadas no art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/1993, e o valor máximo 
da concessão será até R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O servidor beneficiado pelo adiantamento é obrigado a prestar contas da aplicação, sujeitando-se à tomada de contas se não 
o fizer no prazo legal. Os adiantamentos somente poderão ser aplicados no exercício financeiro em que forem concedidos e a comprovação das despesas se dará até o dia 31 de dezembro do ano em que for concedido.Os limites atuais para adiantamentos são ditados pelo Decreto Municipal 11.206/2012 e pelo  Decreto Municipal 12.523/2017 conforme a seguir exposto: Natureza das Despesas Valor (R$)

Diligências policiais ou fiscais 1.000,00Miúdas de pronto pagamento 4.000,00Extraordinárias ou Urgentes 4.000,00Eventuais de Gabinete (de secretários ou titulares das indiretas) 4.000,00Eventuais de Gabinete (do Vice-Prefeito) 6.000,00Eventuais de Gabinete (do Prefeito) 8.000,00
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157Os adiantamentos concedidos devem ser aplicados nas seguintes despesas:• Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento: pequenas compras e serviços de pequeno vulto, incluindo materiais não estocáveis ou de consumo eventual em escritório (art. 4º do Decreto 12.523/2017).
• Despesas Eventuais de Gabinete: despesas realizadas com recepções oficiais na esfera da Coordenação de Cerimônias da Secretaria Executiva, incluindo ornamentos e refeições.o Outros órgãos e entidades vinculadas à Administração Pública Municipal apenas poderão realizar estas despesas quando tiverem autorização prévia do Prefeito.• Despesas Extraordinárias: despesas cujo não atendimento imediato pode causar prejuízos ao erário ou interromper o curso de serviços públicos considerados inadiáveis e essenciais. Só terão seu adiantamento concedido ao titular do órgão ou entidade, 

mediante apresentação de justificativa plena, e não sendo permitida a sua aplicação em outras despesas.O adiantamento não será concedido, segundo o art. 11 do Decreto Municipal 12.523/2017:1) Ao servidor em alcance (portadores de adiantamento que não apresentaram a sua prestação de contas dentro do prazo legal ou cuja mesma não tenha sido aprovada).2) Ao servidor portador de 1 (um) adiantamento ainda não comprovado.3) Ao servidor que não esteja em exercício.4) Ao próprio ordenador da despesa.5) Ao servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo.O pagamento das despesas de Adiantamento deverá ser feito por meio de cheques nominativos, exceto o pagamento de despesas 
bancárias que tenham relação com a respectiva conta (quando houver e não decorrer de falha do portador). As notas fiscais de comprovação das despesas devem ser expedidas em nome da Prefeitura, ou de entidade a ela vinculada, constando em seu verso o atesto de recebimento do Material ou dos serviços que foram requisitados e visados pelo ordenador de despesas.Caso um cheque emitido ainda não tenha sido descontado até o momento da comprovação da despesa, tal fato deverá ser 
informado pelo portador ao comprová-la. Neste caso o cheque deve ficar à disposição na conta corrente.O saldo remanescente do adiantamento deve ser recolhido aos cofres públicos, junto ao banco credenciado, utilizando guia de recolhimento próprio, contendo as seguintes informações:
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158 • Nome, matricula, cargo ou função do portador;

• Valor e data do recolhimento;

• Classificação orçamentária da despesa;• Número do empenho.Destaca-se que o ordenador de despesas é responsável solidário por prejuízos causados à Administração Pública Municipal na aplicação dos recursos de adiantamento, sendo considerado a Ordenação de Despesas, a Declaração de Ciência e Submissão 
e os vistos nas notas fiscais recebidas documentos que atestam o conhecimento do mesmo em relação as despesas.

O regulamento do adiantamento autoriza a substituição do seu portador. Conforme define o art. 14 do Decreto 12.523/2017:Art. 14 Caso haja necessidade de substituir o portador do adiantamento após o empenhamento, a unidade requisitante deverá solicitar o processo na contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, cancelar o pedido, comunicando à SEPLAG e providenciar a necessária substituição, seguindo após os trâmites regulamentares.
Por fim, um mesmo adiantamento poderá ser destinado à compra de material de consumo (ND 33.90.30), à contratação de serviços em geral (ND 33.90.39) e à compra de material permanente (ND 44.90.52), devendo ser emitidos os empenhos correspondentes e sendo proibida a alteração de seus limites e o ressarcimento de valor excedente do código da despesa empenhada.

33.2.1  Operacional• Procedimentos a serem realizados para concessão de Adiantamento:1) Solicitação a abertura de conta em provimento de fundos na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).2) Formalização um processo, com ofício à SEPLAG e assinado pelo Secretário do Órgão (ordenador de despesa), solicitando o credenciamento do funcionário e descrevendo nome, cargo e matrícula.3) Formalização do processo de pedido utilizando os anexos I, II e III do Decreto Municipal 12.523/2017, lembrando de citar o número da conta bancaria, e envio à SEPLAG.4) Com a aprovação do pedido, o dinheiro será creditado na conta indicada, com prazo de até 60 dias para sua aplicação em 
despesas, as quais deverão ser comprovadas por meio de nota fiscal eletrônica e atestada por 2 funcionários com matrícula e com visto do Secretário do Órgão.5) Ao término dos 60 dias para realização da despesa, deve-se formalizar novo processo de comprovação de despesas, com 
as notas fiscais separadas por código de despesas, utilizando o mapa discriminativo das despesas (Anexo IV), anotando em 
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159ordem cronológica os cheques nominativos, as empresas e o valor, colocando na sequência as notas fiscais, coladas em folhas de continuação de processos. Ao término de um código de despesas, deve-se iniciar o seguinte com a mesma sequência.6) Lançamento das despesas no e-Cidade, preenchendo os devidos campos e incluindo o saldo em anular despesa. Deve-se anexar cópia ao processo de comprovação.7) Encaminhamento da prestação de contas à SMF, para apensar o processo de pedido, com posterior envio à SEPLAG, para análise do mesmo.Os procedimentos para inclusão, autorização e realização de empenho em processos de adiantamento são similares aos de 
Ajuda de Custo, mas com algumas especificidades para as quais deve-se permanecer atento.

33.2.1.1 Inclusão de Adiantamento• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.
2) Área: Patrimonial  Módulo: Compras  Procedimentos  Solicitação de Compras  Inclusão3) Na página de “Solicitação”:a. Inserir o número do processo.b. Inserir resumo da solicitação.c. Tipo de Compra: “SUPRIMENTO DE FUNDOS”.d. Incluir.4) Na página “Itens/Dotações”:a. Inserir o código do material.b. Na opção “Outras Informações”, inserir resumo do item.c. Inserir o Valor Solicitado.
d. Na opção “Dotação Orçamentária”: identificar a secretaria e o departamento de cujo orçamento partirá o recurso.

e. Confirmar a existência de saldo.5) Na página “Fornecedores Sugeridos”:
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160 a. Inserir o servidor que receberá o Adiantamento.6) Finalizar a Solicitação.7) Gerar relatório.
33.2.1.2 Autorização de Empenho para Adiantamento• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.

2) Área: Patrimonial  Módulo: Compras  Procedimentos  Autorização de Empenho  Gerar Autorização de Empenho3) Inserir o número da Solicitação.4) Na página “Autorização de Solicitação de Compras”:a. Tipo de Empenho: “ORDINÁRIO”.b. Característica Peculiar: “000”.c. Inserir o Processo Administrativo.d. “Escolher Itens”: selecionar os itens a serem empenhados e gerar as autorizações (as autorizações deverão ser anexadas ao processo).
33.2.1.3 Empenho de Adiantamento• Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição.

2) Área: Financeiro  Módulo: Empenho  Procedimentos  Manutenção de Empenho  Emissão de Empenho3) Selecionar o empenho desejado.4) Na página “Emissão de Empenho”:a. Evento: “PRESTAÇÃO DE CONTAS”.
b. Confirmar os demais itens.c. “Empenhar e imprimir”.d. Anexar o documento de empenho ao processo.
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16133.2.2  Comprovação de DespesaConforme estipulado pelo Decreto Municipal 12.523/2017, o portador do adiantamento deverá apresentar documentos que comprovem as despesas no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia indicado para aplicação ou recolhimento do saldo. A não realização deste sujeitará o servidor a processo de tomada de contas, descredenciamento automático e cobrança de multa.Destaca-se que não é admitida a aplicação do adiantamento e nem a comprovação de despesas em exercício posterior ao da sua concessão, devendo tal limitação ser levada em consideração nas fases de solicitação e concessão. Da mesma forma, não será ressarcido valor aplicado que exceder ao valor de adiantamento concedido ao portador.O processo de prestação de contas de adiantamento será aberto, mediante ofício no órgão ou entidade de origem, contendo os seguintes documentos:
1) Formulário intitulado “Mapa Discriminativo das Despesas”, com esclarecimento final do saldo a recolher (Anexo IV do Decreto Municipal 12.523/2017).2) Comprovante do depósito bancário.
3) “Mapa Discriminativo das Passagens” (Anexo V do Decreto Municipal 12.523/2017);4) 2ª via da nota de empenho.
5) 1ª via de cada nota fiscal.a. Se houver necessidade, é facultada a utilização, no Anexo IV, das iniciais VCR (Vale Como Recibo) em substituição ao número 

da nota fiscal.6) “Vale Como Recibo” (Anexo VI do Decreto Municipal 12.523/2017).7) Comprovantes de recolhimento do saldo.8) Extrato bancário.9) Canhotos dos cheques utilizados e cheques inutilizados, se houver.10) Comprovante de impedimento do portador, se houver.Nota-se que os documentos referentes a comprovação de despesa do adiantamento deverão ser originais, salvo pela nota de empenho, a qual continuará anexada ao processo de pedido de adiantamento. Destaca-se, também, que, só serão aceitos documentos de comprovação com data posterior à do recebimento do adiantamento.A comprovação de despesas de adiantamento, tanto na administração direta quanto na indireta, incluindo-se as autarquias, 
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162 fundações e empresas públicas, deve ser apresentada à autoridade requisitante depois de devidamente autuada no órgão de origem, após isso, a mesma deve ser encaminhada à Secretaria de Fazenda para que seja apensado o pedido de adiantamento, 
e, finalmente, à SEPLAG para que seja feita a análise quitação.Ao ser constatada qualquer falha ou irregularidade, o processo será devolvido pela SEPLAG ao portador do adiantamento, no qual terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a sua regularização.Caso as falhas ou irregularidades não sejam sanadas no prazo estabelecido, a SEPLAG, após análise impugnará o processo de prestação de contas, determinando a abertura de Tomada de Contas, com conclusão no prazo de 30 (trinta) dias. Após a sua conclusão, o processo deve ser remetido para o setor de contabilidade do órgão/entidade a unidade requisitante do adiantamento 
para a escrituração contábil. E, finalmente, por intermédio do Prefeito Municipal, o processo deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contando a partir da data do conhecimento da impugnação pela SEPLAG.O processo de prestação de contas de despesa adiantada deverá ser arquivado para futuras comprovações e auditorias, conforme descrito no art. 36 do Decreto Municipal 12.523/2017:

Art. 36 - Os documentos relativos à comprovação das despesas realizadas sob forma de adiantamento ficarão arquivados na Inspetoria Setorial de Finanças ou órgão de Contabilidade equivalente e à disposição das autoridades responsáveis pelo acompanhamento administrativo 
e fiscalização financeira, bem assim dos agentes incumbidos do controle externo de competência do Tribunal de Contas.

Não pode haver substituição de documentos no processo de prestação de contas de adiantamento. Em caso de retificação, quando a mesma for estritamente necessária, será ressalvada sua substituição no rodapé do documento substituído, não podendo este ser desentranhado do processo.Caso seja constatada qualquer falha ou irregularidade, o processo será devolvido pela SEPLAG ao portador do adiantamento, sendo concedido prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a sua regularização. Caso isto não ocorra no prazo estabelecido, a SEPLAG, após análise, impugnará o processo de prestação de contas, determinando a abertura de Tomada de Contas, com 
conclusão fixada para o prazo de 30 (trinta) dias.Após a conclusão da Tomada de Contas, o processo deverá ser remetido para o setor de contabilidade do órgão/entidade da 
unidade requisitante para a escrituração contábil. E, finalmente, por intermédio do Prefeito, o processo deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data do conhecimento da impugnação pela SEPLAG.
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16333.3  - Ajuda de Custo – Ressarcimento

Em termos gerais, não há especificação legal que diferencie o processo de concessão de Ajuda de Custo do processo de Ressarcimento de Ajuda de Custo, sendo o segundo tratado pelo Decreto Municipal 12.525/2017 como situação peculiar e análoga à primeira, divergindo apenas quanto ao momento de recebimento da Ajuda de Custo. Segundo consta na referida lei:Art. 4º [...]§ 6º Na hipótese de viagem em caráter de urgência, com solicitação em prazo inferior ao do § 1º do 
artigo 4º, desde que devidamente justificada e autorizado pelo titular do Órgão ou Entidade, os agentes públicos receberão Ajuda de Custo quando do seu retorno, observados os requisitos do art. 8º deste decreto, bem como o artigo 1º e seus parágrafos.Nesse sentido, o processo de Ressarcimento de Ajuda de Custo se destaca por ser realizado após a realização da viagem e da despesa e, desta forma, combinará as etapas de liberação da Ajuda de Custo e de Prestação de Contas em um mesmo processo.

Manual Orcamento v1.indd   163 09/12/2019   16:48:16



164 CADASTRAMENTO DE 
CÓDIGO DE DOTAÇÃO 
(“REDUZIDO”)

34 • Procedimento operacional por meio do software e-Cidade:1) Selecionar Instituição (“MUNICÍPIO DE NITERÓI”).
2) Área: Financeiro  Módulo: Orçamento  Procedimentos  Metas de Despesa  Inclusão3) Na página “Dotação”:a. Previsão: “0”.b. Esfera Orçamentária: selecionar a esfera.c. C.Peculiar/C.Aplicação: “000”.d. Localizador dos Gastos: “1”.e. Tipo de Recurso: inserir o número da fonte.f. Elemento: clicar e digitar o elemento (número completo).g. Projeto/Atividade: inserir o número.h. Programas/Orçamento: inserir o número.i. Sub Função: inserir o número.j. Código da Função: inserir o número.k. Código do Órgão: inserir o número.l. Código da Unidade: inserir o número.m. Clicar no botão “Incluir”.Feito isto, o reduzido será gerado.
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165RECEBIMENTO 
E CONTROLE 
DE FICHAS DA CPFGF

35 As fi chas físicas da CPFGF são assinadas pelo gabinete, digitalizadas e unifi cadas em PDF pela secretária do gabinete e, posteriormente, enviadas aos assessores para arquivamento.Em geral, os processos cujas ações precisam de suplementação ou que já possuem solicitação de compra são enviados diretamente aos assessores para liberação e posterior abertura de decreto, nos casos de suplementação ou remanejamento.Os processos que não possuem dotação são enviados aos órgãos que, em geral, enviam solicitações de compra, de forma online, devolvendo, ou não, o processo físico à SEPLAG. Para agilizar os processos dentro da SEPLAG é necessário que os órgãos enviem cópias digitais da Nota 
Técnica emitida pela CGM para que os assessores não sejam demandados a procurar pela fi cha 
dentro do PDF unifi cado.

O arquivamento online das fi chas de 2018 segue, atualmente, o seguinte caminho: W:\area_
PUBLICA\2018\EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA\CPFGF\FICHAS

PACTO FISCAL

36 O acompanhamento do cumprimento do Pacto Fiscal é feito por meio de planilhas específi cas 
para cada UO abarcada, encontradas na rede (V:\2018\EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA\PACTO).• Liberações:o Na aba “RESUMO”, preencher cada linha com as liberações que forem sendo realizadas durante o exercício.• Suplementações e Anulações/Cancelamentos:Na aba “ORIGINAL” constam os valores acordados. Caso haja suplementação ou cancelamento, pode-se alterar o valor na coluna “ACRÉSCIMOS/CANCELAMENTOS”, sem esquecer de incluir uma nota de observação indicando o movimento e a sua razão.
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166 CRIAÇÃO DE 
NATUREZA DE 
DESPESAS

37 O objetivo de se criar NDs é criar elementos de despesa para lançamentos. Normalmente não 
são criadas novas NDs, e antes do ato que criação deve-se consultar o MCASP mais recente (W:\
area_PUBLICA\2019\DOCUMENTOS - SSO\MANUAIS\Criação de NDs). Por ser padrão, prescinde de formulário.

Após criação da ND, tem que vincular o subelemento, cuja codifi cação é livre no Município.37.1 Operacional1 – Consultar versão mais atualizada do MCASP.2 – Criar conta
a) Verifi car se conta já existe e especifi car nova conta (veja seção A adiante)b) Lançar no sistema (veja seção B adiante)3 – Enviar para a contabilidade vinculação da ND ao PCASP.Avisar ao solicitante que está aguardando contabilidade. Não mandar o número da ND, pois corre o risco dele usar a ND antes do vínculo PCASP estar correto.contabilidadefcco@gmail.com4 – Quando a contabilidade der OK:- Dar uma checada se o vínculo do PCASP foi realmente alterado (Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Alteração)5 – Criar pelo menos um subelemento.- Avisar ao solicitante por e-mail e retornar o processo, se for o caso.

A) Criação de contas - Verifi cação de 
contas já existentes e especifi cação:1 – Entrar no e-Cidade: Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Cadastrais > Plano de Contas Orçamentário.
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167As várias linhas de detalhamento, que parecem repetidas, referem-se a uma para cada instituição.
2 – Definir fonte de recursos.B) Criação de contas - Lançamento no sistema:1 – Entrar na instituição correta As contas sintéticas são sempre vinculadas à instituição 12 – Criação da conta orçamentária: Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Inclusão ou AlteraçãoAba Conta:a) Estrutural contabilidade: código da nova contab) Descrição da contac) Tipo de conta: “Analítica” ou “Sintética”, de acordo com a situaçãoa. Caso esteja criando conta analítica, irá aparecer o campo de “Vínculo PCASP”: colocar sempre o primeiro sugerido, já que a Contabilidade irá atualizar com a informação correta.d) Natureza de Saldo: SEMPRE “Saldo Devedor”
e) Identificador de resultado primário: muito provavelmente será “Primário”Clicar em “Salvar”.
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168 Aba Reduzidos:Pode haver vários reduzidos para cada ND. (ao contrário da NR, que só pode ter um)a) Instituição: instituição em que está sendo criado b) Recurso: código sequencial da fonte de recursosClicar em “Incluir”.Aba Grupos: a) Grupo: deixar em branco3 – Criar desdobramento (subelemento):Patrimonial > Compras > Cadastros > Materiais/Serviços
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169CRIAÇÃO DE 
NATUREZA DE 
RECEITAS

38 O objetivo é entregar a receita liberada para arrecadação. A Receita de Tesouraria (criado pela SMF) é diferente do estrutural da NR (criada pela Seplag, com atualização da Contabilidade da Fazenda).
Modelo de solicitação de NRs e ementário: \area_PUBLICA\20xx\DOCUMENTOS - SSO\CHECKLISTS E FORMULÁRIOS.Código Tributário do Município pode ajudar, com siglas.

38.1  - Operacional1 – Receber formulário do solicitante ou preencher junto com ele. É muito importante que seja descrita exatamente a receita que se deseja criar, para melhor enquadramento do PCASP e da fonte de recursos.2 – Criar conta
c) Verifi car se conta já existe (veja seção A adiante) ou especifi car nova conta (veja seção B adiante)d) Lançar no sistema (veja seção C adiante)3 – Preencher formulário e enviar para a contabilidade fazer a vinculação da NR ao PCASP e ao módulo Caixa.Avisar ao solicitante que está aguardando contabilidade. Não mandar o número da NR, pois corre o risco de ele usar a NR antes do vínculo PCASP estar correto.4 – Quando a contabilidade der OK:- Dar uma checada se o vínculo do PCASP foi realmente alterado (Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Alteração)- Avisar ao solicitante por e-mail e retornar o processo, se for o caso.
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170 A) Criação de contas - Verificação de contas já existentes:

1 – Levantar estrutural em 2019: \area_PUBLICA\2019\ASSUNTOS FISCAIS\5-ESTUDOS FISCAIS DIVERSOS\Compatibilização 
de Fontes de Recursos\2019 x 2018\NRs – 18-19 – coluna “Estrutural 2019” 

2 – Confirmar classificação da planilha (Coluna “Previsão 2019”): NPO2019 – Não previsto no orçamento 2019, mas tem no plano de contas 2019 NC2019 – Não cadastrado no plano de contas 2019
3 – Ver no ementário da receita se classificação está batendo.

B) Criação de contas - EspecificaçãoSe for conta nova, não precisa procurar no estrutural do ano anterior.Pode ser necessário criar contas sintéticas.Utilizar contas genéricas somente para o que for residual mesmo.Consulta plano de contas orçamentário em: Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Cadastrais > Plano de Contas OrçamentárioNRs de Receita começam por 4. NRs de Deduções de Receitas começam por 9.
1 - Achar classificação no STN  1º dígito da NR – 1 Receita Corrente / 2 – Receita de Capital4º dígito da NR (1º dígito do desdobramento) = 8 – exclusivo de estados e municípios5º dígito da NR (2º dígito do desdobramento) –  - “1” – Consolidação - “2” – Intraorçamentário - “3” – Interorçamentário com União - “4” – Interorçamentário com Estados - “5” – Interorçamentário com Municípios 8º dígito da NR – tipo 
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171No ementário o campo Tipo está sempre zerado. 
- “0”, quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora;

- “1”, quando se tratar da arrecadação Principal da receita;

- “2”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

- “3”, quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita; e- “4”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita. 
Nova NR = (“4” ou “9”) + STN até o 7º dígito + tipo, conforme definido acima

2 – Definir descrição da nova NR. Consultar o plano de contas orçamentário e o ementário do STN são norteadores.3 – Consultar plano de contas orçamentário para ver se conta do STN no PCASP (levantado anteriormente) está coerente e, se necessário, analisar para criar contas analíticas.
4 – Definir fonte de recursos. Consultar tabela de fontes. Ex.: 100 – Impostos, 153 – Taxas...C) Criação de contas - Lançamento no sistema:1 – Entrar na instituição correta As contas sintéticas são sempre vinculadas à instituição 12 – Criação da conta orçamentária: Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Inclusão ou Alteração
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172 Aba Conta:f) Estrutural contabilidade: código da nova contag) Descrição da contah) Tipo de conta: “Analítica” ou “Sintética”, de acordo com a situaçãoa. Caso esteja criando conta analítica, irá aparecer o campo de “Vínculo PCASP”: colocar sempre o primeiro sugerido, já que a Contabilidade irá atualizar com a informação correta.i) Natureza de Saldo: SEMPRE “Saldo Devedor”
j) Identificador de resultado primário: muito provavelmente será “Primário”Clicar em “Salvar”.
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173Aba Reduzidos: Só pode haver um reduzido para cada NR (ao contrário da ND, que pode ter vários). c) Instituição: instituição em que está sendo criado d) Recurso: código sequencial da fonte de recursosAba Gruposb) Grupo: SEMPRE 16 Clicar em “Incluir”.Voltar à aba Conta e clicar em “Salvar”.3 – Lançar previsão inicial da receita: Financeiro > Orçamento > Procedimentos > Previsão da Receita > Inclusão Só necessário para as contas analíticas a) Código Fonte: estrutural que foi criadob) Código do Recurso: fonte com a qual foi criada na aba “Reduzidos” do passo anteriorc) Valor previsto: SEMPRE 0, pois refere-se à previsão inicial da LOA. Como a conta não existia anteriormente, deverá ser zerado.d) Receita Lançada: SEMPRE “NÃO”e) Característica Peculiar: geralmente 000, a não 
ser que seja algo específico da Saúdef) Esfera Orçamentária: Fiscal, da Seguridade ou de Investimento
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174 Alteração de estruturalNÃO UTILIZAR ESTA ROTINA COM O ANO CORRENTE.Na migração de 2019 para 2020 ocorreram alguns erros. Foi feita alteração de estrutural no EXERCÍCIO de 2020, durante o lançamento das receitas para LOA 2020 (Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Alteração de Estrutural). a) Estrutural: conta ou nível que se quer alterarb) Clicar em “Pesquisar”c) Selecionar contas a transferird) Alterar para: digitar o estrutural de destinoA CONTABILIDADE deverá executar a seguinte rotina para vincular ao módulo caixa:FINANCEIRO > Caixa > Cadastros > Manutenção de Receitas > Alteração de ReceitasListar: Sem ligação com orçamento/Plano de ContasFiltrar pela receita desejada.Vincular a mesma com a Conta Orçamentaria (NR) criada pela SEPLAG.
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175REGISTRO DE 
PREÇO

39 O Registro de Preços está previsto na Lei de Licitações. A Lei 8.666/93 determina, no artigo 15, inciso II, que sempre que possível, o SRP deve ser adotado:“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;”Na Lei do Pregão, n. 10.520/02, também está previsto o Registro de Preços:“Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento 

específi co.”

O Registro de Preços é um sistema de contratação. Nele, ao fi nal da licitação, a empresa vencedora assina uma Ata de Registro de Preços. Então qual a diferença entre o sistema normal de contratação e o Registro de Preços?Vamos dar um exemplo simples:Uma prefeitura precisa comprar lápis de escrever. A prefeitura não sabe exatamente quantos lápis 
vai precisar ao longo do ano. Então ela fi caria dividida entre duas alternativas: Comprar poucos e depois precisar de uma nova licitação para mais. Ou comprar muitos e correr o risco de sobrar.Aí que entra o Registro de Preços!

O órgão tem uma estimativa de aquisição e faz um edital com base nessa estimativa. Ao fi nal, a empresa vencedora assina a Ata, se comprometendo a manter o preço ofertado pelo período de duração da Ata de Registro de Preços. Assim, esse órgão pode comprar várias vezes do mesmo fornecedor, pelo mesmo valor. Sem precisar de uma nova licitação!Vale destacar que a Ata é uma previsão, uma possibilidade. O órgão não é obrigado a comprar aquela quantidade estimada. E ainda, pode comprar de forma fracionada, ou seja, em parcelas menores.
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176 39.1  - OperacionalPatrimonial > Compras > Procedimentos > Registro de Preço *ABERTURA DO REGISTRO DE PREÇO.Incluir Abertura Abertura > Data de Vigência, Resumo descrição da solicitação, marcar Disponibilizar para Utilização (serve para que outros Orgãos utilizam o mesmo Registro de Preço criado) e clicar em Salvar.Itens > Adicionar Item em Código do Material utilize o botão Mais informações para detalhar o item, clique em Adicionar Item em seguida Salvar Itens.*ESTIMATIVA DO REGISTRO DE PREÇO.Incluir Estimativa OBS: OUTRAS SECRETÁRIAS OU INSTITUIÇÕES PODEM LANÇAR A QUANTIDADE QUE ESTÃO NECESSITANDO.Estimativa > Resumo, Descrição da Solicitação e clique no botão Salvar.Itens > Preencher o campo Quantidade e clicar em Salvar Itens.*COMPILAÇÃO.Inclusão da CompilaçãoOBS: NESTE MOMENTO O SISTEMA FAZ A SOMA DE TODAS AS QUANTIDADES.Selecionar a Solicitação
Compilação > Data da Vigência: Normalmente período de um ano, verificar no corpo do processo. > Resumo inserir a descrição da solicitação, marcar Disponibilizar para utilização clique no botão Salvar.Itens > Clique em Salvar Itens.*PROCESSAMENTONa realidade o nº da Solicitação é o nº da Compilação, clicar em Processar. O sistema nesse momento gera automaticamente o Processo de Compras.*ORÇAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS Inclusão > Selecionar o código do processo de compras > clicar no botão em Enviar dados.Orçamento > Preencher os campos solicitados e clicar no botão Incluir.
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177Fornecedores > Numcgm > selecionar o fornecedor e clicar em incluir.Lançar Valores > na mesma tela que foi selecionada os fornecedores, clique em Lançar valores, inserir o valor orçado no campo Valor Unitário. Clicar no botão Incluir.Julgar Orçamento > Após inserir os valores, clique no botão Julgar Orçamento.Imprimir o Mapa de propostas > Mapa das Propostas do Orçamento por Item >modelo 2Área > Patrimonial > Licitações > Procedimentos > Licitação*MÓDULO LICITAÇÃOInclusão > Selecionar a Modalidade > Em Datas informar Criação, Publicação e Abertura > informar a hora de abertura > Em Outras Informações, preencher os campos solicitados, em Tipo de Julgamento, selecionar por item, global ou lote > selecionar o Código do Local da Licitação > selecionar o Código da Comissão > Processo do sistema Não (protocolo não implantado) > Processo Administrativo informar > Usar Registro de Preço: nesse caso SIM.Itens > Selecionar o processo de compras, marcar os itens e clicar em Incluir.*FORNECEDORES DA LICITAÇÃO( lançar os Participantes da Licitação)Selecionar a LicitaçãoNum cgm > O Fornecedor participanteLançar Valores > os valores propostosJulgar Licitação > julgar
Confirmar*PRÓXIMO PASSO FAZER AS RETIRADAS NO MÓDULO COMPRASSOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE RETIRADA DE REGISTRO DE PREÇOÁrea > Patrimonial > Compras > Procedimentos > Solicitação de ComprasInclusão > Importante nesse momento é informar que o Tipo de Solicitação é um Registro de Preço e no link Registro de Preço informar o nº da Compilação > Resumo da Solicitação informar os detalhes da solicitação.
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178 DETALHE: na primeira solicitação dessa recuperação de um registro de preço feito num exercício anterior, a quantidade informada deverá ser a quantidade que efetivamente foi efetuada até aquele momento para regularização do saldo desse registro de preço. Itens > Ao clicar em Código do Material o sistema trará o(s) item(s) que foi informado 
no registro de preço e julgado na licitação;No campo Quantidade Solicitada informe a quantidade de retiradas efetuadas até aquele momento e clique no botão Incluir.Repare que após clicar no botão incluir o campo Quantidade restante mostrará 3500.
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179Esta solicitação terminará assim que seja associada a ela uma dotação orçamentária e finalizada, a ação serviu para registro e controle do saldo dos itens.Em seguida, Procedimentos / Liberar .A partir de agora, Autorização de Empenho e Emissão do empenho.Observação: Números que deverão ser anotados.Código da Abertura do Registro de preçoCódigo da EstimativaCódigo da CompilaçãoProcesso de comprasCódigo do Orçamento. 
Manual Orcamento v1.indd   179 09/12/2019   16:48:17



180 ANEXOS
40 40.1  - Anexo IREGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEPLAG

CAPÍTULO I CATEGORIA E FINALIDADE 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, identifi cada pela sigla SEPLAG, criada por intermédio da Lei nº 3.022, de 22 de março de 2013, e alterada através da Lei nº 3.305, de 19 de julho de 2017, é um órgão da Administração Direta, subordinado diretamente ao Prefeito do Município de Niterói/RJ, regendo-se pelo presente Regimento e pela legislação que lhe for aplicável.Parágrafo único. À SEPLAG, conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei nº 3.022, de 2013, compete exercer as atribuições de:
I. formular políticas e diretrizes para a gestão pública municipal;

II. monitorar a implementação de projetos estratégicos da Prefeitura;III. coordenar ações e projetos estratégicos de inovação e melhoria da gestão na Administração 
Pública Municipal, tendo como norte o princípio da efi ciência;IV. promover o planejamento do desenvolvimento sustentável, através da elaboração de planos de 
médio e longo prazo;V. estabelecer as normas a serem seguidas pelos órgãos e entidades quando se tratar de matérias 
relativas ao planejamento, orçamento e gestão;VI. gerir as funcionalidades relativas à execução orçamentária e todas as demais existentes no 
Sistema de Gestão do Município;VII. orientar, coordenar e monitorar as atividades de elaboração e de acompanhamento da 
execução do orçamento fi scal e de investimentos dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município de Niterói;VIII. coordenar e supervisionar as atividades de elaboração do Plano Plurianual – PPA, do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual- LOA;
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181IX. desenvolver, implementar e monitorar o modelo de gestão para resultados na Administração Pública Municipal;X. formular e implementar um sistema integrado de prestação de atividades públicas não exclusivas do Estado, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Niterói, em consonância com o planejamento e a agenda estratégica do governo;

XI. estabelecer as políticas e diretrizes para o desenvolvimento da força de trabalho e da estrutura organizacional;

XII. realizar estudos e estabelecer metodologias, tecnologias e fluxos de informações para o monitoramento e avaliação dos 
resultados dos programas e projetos do Governo;XIII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder Executivo, bem como outras atividades correlatas às suas competências.

CAPÍTULO IIORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃOArt. 2º A SEPLAG, para o cumprimento de suas competências, disporá da seguinte estrutura básica:
I. Secretário;II. Órgãos de assistência direta e imediata:
a) Gabinete;

b) Assessoria de Comunicação;

c) Assessoria de Jurídica;d) Assessoria de Controle Interno.III. Órgãos singulares:a) Departamento de Projetos Especiais1. Coordenação de Contratualização2. Coordenação de Gestão das Parcerias Público-Privadas
3. Setor de Gestão Interna;b) Subsecretaria de Planejamento1. Departamento de Planejamento 
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182 a. Coordenação de Elaboração do Planejamento Governamentalb. Coordenação de Monitoramento e Avaliação Governamentalc. Setor de Gestão da Transparênciac) Subsecretaria de Orçamento e Gestão Fiscal1. Departamento de Execução Orçamentária2. Departamento de Planejamento Orçamentário3. Assessoria de Assuntos Fiscaisd) Subsecretaria de Modernização da Gestão e Tecnologia da Informação1. Departamento de Modernização da Gestãoa. Coordenação de Fortalecimento Institucionalb. Coordenação de Projetos de Modernização da Gestão e Inovação2. Departamento de Tecnologia da Informaçãoa. Coordenação de Gestão e Integração de Softwaresb. Coordenação de Governança de InfraestruturaIV. Unidades vinculadas:a) Escola de Governo e Gestão de NiteróiV. Órgãos Colegiados:a) Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Niterói (CMTCS)Parágrafo único. O organograma da SEPLAG é o constante do Anexo a este Regimento.Art. 3º A SEPLAG será dirigida por Secretário, as Subsecretarias por Subsecretários, os Departamentos, por Diretores, as Coordenações, por Coordenadores, os Setores, por Encarregados, o Gabinete e as Assessorias por Chefes. Parágrafo único. O Secretário, os Subsecretários e os Diretores serão nomeados pelo Prefeito Municipal e os demais cargos comissionados serão nomeados pelo Secretário Executivo da Prefeitura Municipal de Niterói.Art. 4º O Secretário será substituído em seus impedimentos ou afastamentos eventuais por um dos Subsecretários, previamente 
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183designado pelo Prefeito. § 1º Os demais ocupantes dos cargos comissionados constantes do art. 3º serão substituídos, em seus afastamentos ou impedimentos legais, por servidor em exercício nas respectivas unidades organizacionais, previamente designado, observado o seguinte:
I. o Subsecretário, por um Diretor;

II. o Diretor, por um Coordenador;

III. o Coordenador, por um Encarregado de Setor;IV. o Encarregado, por um servidor em exercício na unidade.§ 2º Não havendo a possibilidade de que a substituição se faça na forma estabelecida pelos incisos I, II e III do parágrafo anterior, em função da estrutura da unidade organizacional considerada, a designação recairá em servidor, em exercício na unidade em 
que se faça necessária a substituição, que possua qualificação para exercer temporariamente as funções de Diretor, Coordenador, Chefe ou Encarregado.

CAPÍTULO IIIDAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADESSeção IDos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao SecretárioArt. 5º Ao Gabinete, compete:
I. coordenar e monitorar as atividades de suporte administrativo no âmbito da SEPLAG; 

II. organizar a agenda e os contatos do Secretário; 

III. coordenar o trâmite documental e providenciar a publicação oficial e a divulgação de matérias;

IV. assistir o Secretário em sua representação e conduzir as atividades de relações públicas;  V. promover a orientação normativa, a coordenação logística das atividades relativas a portaria, vigilância e serviços geraisVI. manter a infraestrutura interna da SEPLAG em condições operacionais, especialmente os serviços de recepção, transporte, 
vigilância, zeladoria e telefonia;
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184 VII. cumprir normas e instruções relativas à área de gestão de pessoas; VIII. promover e coordenar levantamento sobre as necessidades de recursos humanos para o regular andamento dos serviços 
a cargo da Secretaria;IX. manter o registro e o controle funcional dos servidores, prestadores de serviço e estagiários, bem como as demais atividades 
relativas ao pessoal em exercício na SEPLAG; 

X. monitorar a frequência e registrar a movimentação e afastamento do pessoal;XI. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da 
SEPLAG;XII. enviar para a SMA os dados e informações necessários para alimentar os sistemas de cadastro de pessoal e da folha de 
pagamentos;

XIII. receber, registrar, classificar, distribuir e expedir documentos em geral;

XIV. receber e monitorar a movimentação dos documentos administrativos em arquivo; XV. executar as atividades relacionadas à recepção, expedição e protocolo de documentos, à manutenção dos arquivos 
administrativos, observando normas, rotinas e diretrizes técnico-administrativas; XVI. prestar assessoria em assuntos que lhe forem solicitados pelo Secretário. Art. 6º À Assessoria de Comunicação, compete:

I. assessorar os dirigentes e as unidades administrativas da SEPLAG no relacionamento com a imprensa;II. planejar, promover, coordenar e avaliar as atividades de comunicação social da SEPLAG, em consonância com as diretrizes emanadas da Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura Municipal de Niterói, que incluem ações de assessoria de imprensa, publicidade, promoção, eventos, relações públicas, inclusive em meio digital, e confecção de boletim para comunicação 
interna;

III. planejar e coordenar as entrevistas coletivas e o atendimento a solicitações dos órgãos de imprensa;IV. acompanhar, selecionar e analisar assuntos de interesse da SEPLAG, publicados em jornais e revistas, para subsidiar o 
desenvolvimento das atividades de comunicação social;

V. apurar, redigir e editar matérias e notícias de interesse público acerca das atividades da SEPLAG;VI. manter atualizados os sítios eletrônicos e a intranet sob a responsabilidade da SEPLAG, no âmbito de atividades de 
comunicação social; 

Manual Orcamento v1.indd   184 09/12/2019   16:48:17



185VII. gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações institucionais necessárias ao desempenho das atividades de 
comunicação social;VIII. promover a difusão nos meios de comunicação das ações, serviços e programas desenvolvidos pela SEPLAG, de forma a 
estimular e facilitar o acesso à SEPLAG;

IX. fazer o registro fotográfico e manter arquivos sobre eventos e solenidades da SEPLAG;

X. receber sugestões, críticas e reclamações da população, encaminhando-as às unidades responsáveis;XI. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 7º À Assessoria Jurídica, compete:I. assistir ao Secretário, Subsecretários e Diretores no encaminhamento de matérias e questões que envolvam aspectos 
jurídicos e legais;II. examinar e elaborar proposições de atos legais, regulamentares e administrativos, de natureza vinculada à atividade 
finalística da SEPLAG;

III. preparar respostas técnicas a pleitos de natureza vinculada à atividade finalística, ainda, examinar e preparar propostas de 
editais de licitação, contratos, convênios, de ajustes e de protocolos em geral, a serem firmados pelo Secretário;

IV. coordenar programas, atividades e trabalhos especiais na área jurídica de que for incumbida pelo Secretário;V. articular-se com as orientações e projetos desenvolvidos e coordenados pela Procuradoria Geral do Município.Art. 8º. À Assessoria de Controle Interno, compete:
I. assessorar a Secretária na supervisão da correta gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional sob os aspectos 

da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;II. exercer as atividades de controle interno de forma prévia, concomitante e a posteriori aos atos controlados, tendo em conta 
os aspectos de materialidade, relevância e risco envolvidos;III. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, bem assim a execução dos programas de trabalho e do 
orçamento anual;

IV. promover o encaminhamento de ações corretivas ou preventivas e identificar oportunidades de melhoria de procedimentos;V. manter intercâmbio de informações e conhecimentos técnicos com unidades de controle interno de outros órgãos da 
Administração Pública, com vistas ao permanente aperfeiçoamento da atividade de controle interno;
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186 VI. desenvolver outras atividades relacionadas à atividade de controle interno que lhe forem cometidas por este Regimento Interno ou pela Secretária.Seção IIDos Órgãos SingularesArt. 9º Ao Departamento de Projetos Especiais (DPE), compete:
I. assessorar a Secretária na captação de recursos junto a instituições financeiras nacionais, internacionais, bancos 

comerciais, multilaterais, potenciais investidores privados, organizações bilaterais, fundos de cooperação a fim de viabilizar os 
projetos de interesse da Prefeitura Municipal de Niterói;

II. analisar os Termos de Referência e as justificativas enviadas pelos órgãos e entidades à SEPLAG com vistas à obtenção de 
recursos; III. elaborar, em conjunto com órgãos e entidades, editais de licitação cujos objetos venham a ter os recursos de instituições 
financeiras nacionais, internacionais, bancos comerciais, multilaterais, potenciais investidores privados, organizações bilaterais 
e fundos de cooperação como fontes financiadoras e encerrar os procedimentos licitatórios;IV. gerenciar as atividades relativas à gestão das operações de crédito, transferências, repasses e cooperações técnicas 
obtidos para realizar projetos coordenados ou com participação da SEPLAG;

V. realizar a prestação de contas dos financiamentos concedidos;VI. desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 10. Coordenação de Contratualização, compete:
I. estabelecer parâmetros de qualificação das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFLs) por meio de critérios objetivos e 

transparentes para finalidades públicas aderentes à contratualização de metas para resultados voltados à eficiência na prestação 
de serviços públicos;II. incentivar e modernizar as parcerias entre OSLFs e órgãos governamentais, por meio de termos de parceria com foco na 
avaliação de resultados; III. estabelecer e implementar mecanismos adequados de controle social e responsabilização das OSFLs e de seus dirigentes 
a fim de garantir que os recursos públicos destinados às organizações sejam bem aplicados e destinados a fins públicos;
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187IV. garantir que o arcabouço jurídico da legislação municipal que regulamenta os contratos de gestão, convênios, termos de 
parceria e outros modelos de parceria estejam de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação federal;V. realizar estudos que comprovem vantagem na redução de custos mediante celebração de contratos públicos de colaboração 
nas modalidades contrato de gestão e termo de parceria, além de outras que venham ser delegadas;

VI. estruturar, implementar e avaliar o modelo de contratualização de resultados na Administração Pública Municipal;VII. elaborar pareceres sobre a atualização das metas de contratualização de resultados de acordo com avaliação periódica 
sobre a efetividade dos parâmetros estabelecidos para mensurar a eficiência da Administração Municipal; 

VIII. garantir a transparência, a regulação, o controle e a fiscalização dos recursos públicos destinados às OSFLs por meio dos 
convênios, contratos de gestão e termos de parceria; 

IX. fornecer suporte técnico e institucional para a celebração dos modelos de parceria com as OSFLs;X. desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 11. Coordenação de Gestão das Parcerias Público-Privadas (PPPs), compete:I. coordenar e orientar a elaboração e implementação dos planos e programas setoriais e regionais para o desenvolvimento 
do município de Niterói que incluem a efetivação de PPPs;

II. contribuir para estruturar o desenho do ambiente legal e regulatório das PPPs na Administração Pública Municipal;

III. definir e coordenar os processos e responsáveis por acompanhar os projetos de PPPs nos órgãos e entidades municipais;

IV. contribuir com a seleção e priorização da carteira de projetos de PPPs na Administração Pública Municipal;V. coordenar o desenvolvimento de um modelo de monitoramento dos contratos e controle de resultados dos projetos de PPPs 
vigentes na Administração Pública Municipal;VI. zelar pela aplicação de medidas corretivas para as empresas concessionárias que estiverem em desacordo com os 
parâmetros estabelecidos contratualmente;VII. coordenar a realização de estudos técnicos de viabilidade de PPPs com metas, resultados, prazo e amortização do capital 
investido;

VIII. aprimorar a estrutura de governança na Administração Pública Municipal para os projetos de PPPs;IX. estruturar e implantar princípios e padrões de transparência para os contratos vigentes de PPPs na Administração Pública Municipal.Parágrafo único. As parcerias de que trata este artigo devem ser consideradas como qualquer ajuste entre a Administração 
Manual Orcamento v1.indd   187 09/12/2019   16:48:17



188 Pública Municipal e um particular para viabilizar programas voltados ao desenvolvimento socioeconômico e ao bem-estar da sociedade, tais como concessões de serviços públicos, os convênios e os consórcios públicos.Art. 12. Ao Setor de Gestão Interna, compete:I. promover a orientação normativa, a coordenação logística, a execução e o controle das atividades relativas ao patrimônio, 
documentação, compras e telefonia;

II. planejar, organizar e monitorar as atividades, planos e programas referentes à gestão interna da SEPLAG;III. realizar o controle interno dos bens patrimoniais da SEPLAG e tomar as medidas cabíveis em relação à manutenção 
predial da Secretaria;IV. planejar, coordenar e monitorar a execução e o desenvolvimento das atividades relativas às áreas de compras e almoxarifado, ressalvadas as atribuições do Departamento de Programas Especiais e as competências da Secretaria Municipal de Administração 
(SMA) nestas áreas; V. tomar as providências cabíveis em relação aos processos de recrutamento e seleção de servidores para atender às 
necessidades de pessoal da SEPLAG;VI. promover o ingresso, na Secretaria, do servidor nomeado por concurso público e acompanhar o período referente ao 
estágio probatório;

VII. implementar as atividades de desenvolvimento das pessoas em exercício na SEPLAG;VIII. desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 13. À Subsecretaria de Planejamento, compete:I. planejar, dirigir, coordenar e monitorar a execução e desenvolvimento das atividades do Departamento de Planejamento, da Coordenação de Elaboração do Planejamento Governamental, da Coordenação de Monitoramento e Avaliação Governamental 
e do Setor de Gestão da Transparência;II. coordenar a elaboração, o acompanhamento e a difusão de informações relacionadas ao sistema de planejamento governamental, tendo em vista a formulação de políticas, diretrizes, programas, planos e projetos a serem desenvolvidos no 
âmbito da Prefeitura de Niterói;

III. promover a articulação do planejamento de curto, médio e longo prazos a fim de garantir meios e condições para a 
execução das políticas públicas setoriais e intersetoriais; 
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189IV. estabelecer as normas a serem seguidas pelos órgãos e entidades quando se tratar de matérias relativas ao planejamento 
e avaliação das políticas públicas municipais;

V. acompanhar o cumprimento das metas e os resultados das políticas públicas municipais;

VI. realizar estudos e análises dos indicadores demográficos e socioeconômicos com a finalidade de subsidiar a tomada de 
decisões estratégicas que impactam a formulação e a implementação, além de avaliar os resultados das políticas públicas;VII. estruturar e coordenar os processos participativos de consulta à sociedade na elaboração e acompanhamento do planejamento 
municipal;

VIII. monitorar e avaliar o atingimento das metas e resultados pactuados com OSFLs, órgãos e entidades municipais;

IX. coordenar a elaboração e acompanhar a execução do planejamento interno da SEPLAG; 

X. promover o acompanhamento da execução, controle de qualidade e de resultados dos projetos e programas da SEPLAG; XI. manter sistema de informações sobre andamento dos trabalhos da SEPLAG, estabelecendo padrões e métodos de 
mensuração do desempenho dos programas, projetos e atividades desenvolvidos pelo órgão;

XII. prestar assessoria técnica ao Secretário da SEPLAG nos assuntos que lhe são afetos;XIII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 14. Ao Departamento de Planejamento, compete:I. consolidar as informações geradas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município para 
subsidiar a elaboração do Plano Estratégico, Plano Plurianual, do Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;II. gerar informações que subsidiem o processo decisório em relação às questões de planejamento e de gestão no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Niterói;III. acompanhar e avaliar o cumprimento dos prazos, metas e resultados dos projetos e atividades previstos no Plano Estratégico, 
Plano Plurianual, no Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;IV. atuar em sinergia com a Subsecretaria de Orçamento e Gestão Fiscal para dimensionamento de recursos dos projetos e 
ações do governo;

V. coordenar a elaboração de estudos e análises dos indicadores demográficos e socioeconômicos com a finalidade de subsidiar 
a formulação, implementação e avaliação dos planos e políticas municipais;VI. gerenciar os encontros periódicos com os dirigentes e gestores de projetos para monitoramento da implementação do planejamento e mensuração dos resultados.
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190 Art. 15. À Coordenação de Elaboração do Planejamento Governamental, compete:I. elaborar normas e metodologias para orientar os órgãos e entidades da administração municipal na elaboração do Plano 
Estratégico, Plano Plurianual, do Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;II. traçar as diretrizes e coordenar as ações referentes à elaboração do Planejamento Estratégico dos órgãos e entidades do 
Município de Niterói;III. assessorar os órgãos e entidades da Administração na utilização da metodologia, na sistematização dos processos e na 
operação dos sistemas corporativos do Plano Estratégico, Plano Plurianual e Plano de Metas de Gestão;IV. consolidar as informações geradas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município para 
subsidiar a elaboração do Plano Estratégico, Plano Plurianual, Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;V. gerar informações que subsidiem o processo decisório em relação às questões de planejamento no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Niterói;

VI. propor e elaborar normativos referentes ao planejamento da ação pública; 

VII. coordenar as atividades participativas referentes à elaboração e monitoramento dos planos municipais;

VIII. acompanhar a execução físico-financeira dos projetos das metas, atividades e projetos do Plano Estratégico, Plano 
Plurianual, Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;IX. realizar outras atividades referentes ao Plano Estratégico, Plano Plurianual, Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais determinadas pelo Departamento de Planejamento. Art. 16. À Coordenação de Monitoramento e Avaliação Governamental, compete:I. elaborar normas e metodologias para orientar os órgãos e entidades da administração municipal no monitoramento do 
Plano Estratégico, Plano Plurianual, Plano de Metas de Gestão e Planos Setoriais;II. coordenar as ações referentes à elaboração e ao acompanhamento e controle da execução do Planejamento Estratégico 
dos órgãos e entidades do Município de Niterói;III. acompanhar as prestações de contas das OSFLs, órgãos e entidades municipais e expedir recomendações em relação ao 
atingimento satisfatório/insatisfatório das metas e resultados;

IV. institucionalizar práticas de monitoramento, avaliação e produção de informações na administração municipal;
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191V. elaborar estudos e análises demográficas e socioeconômicas para orientar a formulação das políticas sociais, mensurar os 
efeitos dessas políticas no público-alvo; 

VI. realizar análises dos indicadores demográficos e socioeconômicos a fim de subsidiar decisões sobre formulação e 
implementação de políticas públicas baseadas em evidências;VII. promover a articulação com as unidades de tecnologia da informação da administração municipal, visando consolidar os 
dados gerados no município a serviço do planejamento e gestão;

VIII. promover o accountability governamental por meio da disponibilização de relatórios e indicadores das políticas municipais 
para que a população acompanhe as políticas governamentais e os seus resultados;IX. realizar outras atividades referentes ao monitoramento de planos, programas e projetos do município determinadas pelo Departamento de Planejamento.Art. 17. Ao Setor de Gestão da Transparência, compete: I. implantar e manter em condições operacionais canais de comunicação que garantam ao cidadão e às instituições, em geral, o direito às informações públicas e o exercício do controle social, acompanhando o desempenho, as ações, as receitas e despesas 
e os assuntos de seu interesse no âmbito dos órgãos e entidades do governo municipal;II. gerenciar a política de transparência municipal incluindo o Portal da Transparência e legislação municipal de Acesso à Informação (Lei nº 3.084/2014 e Decreto nº 11.742/2014) e zelar pelo seu cumprimento pela Administração Pública Direta e 
Indireta do Município de Niterói;III. desenvolver, implantar e gerenciar sistemas de informação e websites de suporte à implantação da política de transparência 
passiva e ativa;

IV. contribuir para a formulação das diretrizes da política de transparência da gestão de recursos públicos;V. realizar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem propostas legislativas e administrativas tendentes a maximizar 
a transparência da gestão pública;VI. receber e responder as sugestões, críticas, reclamações e pedidos de acesso à informação da população, por intermédio do 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC, conforme artigo. 49 da lei 3.084/2014;VII. coordenar publicação de informações concernentes a todos os procedimentos licitatórios, inclusive respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados no site institucional conforme Inciso IV, §2º, Art. 7º da Lei 3.084/2014; eVIII. representar a SEPLAG e dar suporte ao Conselho Municipal de Transparência e Controle Social nos termos da Lei nº 3188/2015.
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192 Art. 18. À Subsecretaria de Orçamento e Gestão Fiscal, compete:I. planejar, dirigir, coordenar e monitorar a execução e o desenvolvimento das atividades dos Departamentos de Orçamento 
e Gestão Fiscal;II. estabelecer as normas a serem seguidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, quando se 
tratar de matérias relativas ao planejamento e à implementação do orçamento municipal;III. coordenar, supervisionar e consolidar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual 
(LOA);

IV. realizar estudos econômico-fiscais a fim de compreender o comportamento das contas públicas, subsidiar a tomada de 
decisão na alocação de recursos e promover a melhoria na qualidade dos gastos públicos;V. promover a participação popular no processo de elaboração, execução e acompanhamento orçamentário, com vistas à 
transparência da gestão fiscal;VI. coordenar e promover, em conjunto com a Subsecretaria de Planejamento, o alinhamento do orçamento anual às ações 
do planejamento estratégico municipal de médio e longo prazo; eVII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo titular da SEPLAG. Art. 19. Ao Departamento de Execução Orçamentária, compete:I. orientar, supervisionar, monitorar e monitorar o orçamento municipal, com vistas a otimizar o processo de alocação de 
recursos e cumprir a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);II. desenvolver estudos e projetos que objetivem subsidiar o processo decisório e racionalizar a alocação e utilização dos 
recursos orçamentários;III. acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive relativa aos projetos e ações integrantes do planejamento 
estratégico do Município, em conjunto com a Assessoria de Assuntos Gestão Fiscais;IV. assessorar tecnicamente os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município nos assuntos 
correlatos à execução do orçamento;

V. auxiliar o Departamento de Planejamento Orçamentário na análise das solicitações de alterações orçamentárias; VI. proceder à execução orçamentária dos recursos consignados à SEPLAG e aos demais órgãos da administração direta 
municipal, efetuando os registros no Sistema de Gestão do Município;
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193VII. estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa, em conjunto com a SMF; eVIII. realizar outras atividades referentes à execução orçamentária determinadas pelo Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal, em conformidade com as diretrizes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).Art. 20. Ao Departamento de Planejamento Orçamentário, compete:I. coordenar e consolidar a elaboração das propostas da LDO e da LOA a serem encaminhadas à Câmara Municipal de Niterói, nos prazos previstos nos incisos II e III do § 4º do art. 131 da Lei Orgânica do Município,
II. , assim como proceder aos ajustes necessários no orçamento, inclusive por meio da abertura de créditos adicionais;

III. propor diretrizes e a metodologia a serem observados na elaboração da LDO e LOA; 

IV. desenvolver estudos e projetos na área de planejamento orçamentário;V. prestar assessoria técnica aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município relativa a assuntos 
correlatos ao tema de planejamento orçamentário; eVI. realizar outras atividades referentes ao planejamento orçamentário determinadas pelo Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal.Art. 21. À Assessoria de Assuntos Fiscais, compete:

I. gerar informações que subsidiem o processo decisório em relação às questões de planejamento e de gestão fiscal;

II. acompanhar e avaliar a execução do orçamento, em conjunto com o Departamento de Execução Orçamentária;

III. elaborar e divulgar relatórios simplificados da execução orçamentária, para fins de transparência da gestão orçamentária;IV. acompanhar e avaliar o comportamento da receita e da despesa orçamentária, e propor, quando for o caso, medidas 
necessárias para a manutenção do equilíbrio fiscal;

V. coordenar, supervisionar, monitorar e elaborar estudos sobre a execução das atividades da política fiscal, relativas a estudos 
econômico-fiscais, finanças públicas e indicadores;

VI. subsidiar a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) na elaboração da programação financeira;VII. elaborar e consolidar os demonstrativos com informações econômicas que integram o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA);VIII. prestar apoio técnico ao Subsecretário de Orçamento e Gestão Fiscal no exercício de suas competências.
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194 Art. 22. À Subsecretaria de Modernização da Gestão, compete:I. planejar, coordenar e monitorar as atividades do Departamento de Modernização da Gestão, da Coordenação de Fortalecimento Institucional, da Coordenação de Projetos de Modernização da Gestão e Inovação, do Departamento de Tecnologia 
da Informação, da Coordenação de Gestão e Integração de Softwares e da Coordenação de Governança de Infraestrutura;

II. promover a disseminação de boas práticas no âmbito da Prefeitura Municipal de Niterói;

III. coordenar ações e projetos estratégicos de inovação e melhoria da gestão na Administração Pública Municipal;IV. propor ações relativas à estrutura organizacional, ao desenvolvimento das competências dos servidores e à melhoria da 
gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;V. gerenciar as funcionalidades relativas à execução orçamentária e todas as demais existentes no Sistema de Gestão do 
Município;VI. disseminar e disponibilizar ferramentas e tecnologias voltadas à melhoria da gestão das organizações públicas do Município 
de Niterói e, ainda, ambientes físicos e virtuais adequados ao atendimento ao cidadão; 

VII. representar a SEPLAG no Núcleo Consultivo do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI);

VIII. apoiar ações que envolvam a utilização de infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC);IX. orientar aquisições através de recomendações técnicas e promover a integração dos ativos de TIC da Administração Pública 
Municipal; 

X. prestar assessoria técnica ao Secretário da SEPLAG nos assuntos que lhe são afetos;XI. exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 23. Ao Departamento de Modernização da Gestão, compete:I. planejar, coordenar e monitorar a execução e o desenvolvimento das atividades da Coordenação de Fortalecimento 
Institucional e da Coordenação de Projetos de Modernização da Gestão e Inovação;

II. planejar, desenvolver, implementar e apoiar projetos ou ações de modernização e inovação;III. promover a melhoria de processos e da gestão no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, com foco 
na geração de resultados;IV. gerenciar projetos que possam resultar na melhoria da qualidade da gestão pública, além de facilitar a administração dos 
recursos humanos e a diminuição dos trâmites burocráticos;

V. apoiar as atividades do município junto ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (ConLeste);
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195VI. prospectar soluções de interação com os cidadãos, de modo a possibilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura;VII. planejar e acompanhar a implementação de soluções tecnológicas, observando os aspectos de integração com aplicativos 
disponibilizados no Município; eVIII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 24. À Coordenação de Fortalecimento Institucional, compete:I. planejar e coordenar a implementação de políticas, diretrizes e modelos para o aperfeiçoamento do planejamento da força de trabalho, dos processos de recrutamento e seleção, dos modelos institucionais e da organização administrativa da Administração 
Pública Municipal; II. coordenar ações que promovam o fortalecimento organizacional, a disseminação de boas práticas e a gestão para resultados 
no âmbito da Prefeitura de Niterói;

III. apoiar e executar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública 
no Município de Niterói;IV. orientar, analisar, emitir parecer e desenvolver propostas de revisão, aperfeiçoamento e racionalização das estruturas 
organizacionais, propondo diretrizes para a elaboração e atualização das estruturas regimentais da PMN; V. planejar e apoiar ações e instrumentos de acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Niterói de modo 
informatizado e presencial;

VI. promover ações de modernização e atualização do fluxo de processos;VII. promover a inovação em serviços públicos, processos e/ou métodos organizacionais da Administração Pública do Município, 
incluídas a avaliação, simplificação e ampliação em diferentes meios;VIII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 25. À Coordenação de Projetos de Modernização da Gestão e Inovação, compete:I. propor, coordenar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e ações estratégicas de inovação, modernização 
e aperfeiçoamento da Administração Pública do Município;

II. prospectar, organizar e disseminar metodologias orientadas para a inovação tecnológica aplicada à gestão pública;

III. coordenar a implementação de novas tecnologias em projetos de modernização da gestão e de oferta de serviços públicos;IV. promover a integração de soluções tecnológicas de modo a racionalizar e otimizar recursos técnicos e humanos da 
Administração Pública Municipal;
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196 V. promover o intercâmbio para desenvolvimento de soluções tecnológicas com instituições de ensino e pesquisa sediadas 
no município de Niterói;VI. fomentar e articular ações e iniciativas espontâneas e voluntárias provenientes de movimentos da sociedade civil, que 
busquem contribuir com a Administração Pública Municipal na solução de problemas da cidade;VII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Subsecretário de Modernização da Gestão.Art. 26. Ao Departamento de Tecnologia da Informação, compete:I. planejar, coordenar e monitorar a execução e o desenvolvimento das atividades da Coordenação de Gestão e Integração de 
Softwares e da Coordenação de Governança de Infraestrutura;II. desenvolver, implementar e supervisionar ações que promovam a uniformização na instrução e tramitação dos processos 
administrativos referentes à aquisição, locação e contratação de bens e serviços de informática; III. analisar tecnicamente e juridicamente os processos administrativos referentes à aquisição, locação e contratação de bens 
e serviços de informática observando as normas estabelecidas no âmbito da Prefeitura;IV. propor políticas, normas e níveis de segurança para o acesso de usuários internos e externos aos dados e aos sistemas 
informatizados da SEPLAG;

V. gerir os convênios e contratos de prestação de serviços de informática da SEPLAG;

VI. coordenar e executar o planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação, operação e a manutenção de serviços, 
infraestrutura de tecnologia da Informação e comunicações dos órgãos e entidades integrantes da Prefeitura Municipal de Niterói;VII. elaborar normas e procedimentos que orientem a abertura de processos de aquisição, locação e contratação de recursos 
de computação e redes;VIII. planejar e contribuir para o fortalecimento da Política de Governança Digital para o uso da Tecnologia da Informação e 
Segurança da Informação Eletrônica no âmbito da Administração Pública Municipal de Niterói;Art. 27. À Coordenação de Gestão e Integração de Softwares, compete: I. implantar e manter em condições operacionais as funcionalidades do Sistema de Gestão do Município, proporcionando 
integração e mais eficiência na gestão municipal, aprimorando os processos e atos administrativos no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Niterói;

II. conceder as senhas de acesso ao Sistema de Gestão do Município;

III. dar suporte aos usuários do Sistema de Gestão do Município;
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197IV. gerenciar as funcionalidades relativas à execução orçamentária e todas as demais existentes no Sistema de Gestão do Município;

V. acompanhar e produzir informações que possam resultar na melhoria da qualidade da gestão pública;

VI. planejar, implementar e apoiar o desenvolvimento e aquisições de softwares específicos para a PMN, de acordo com as 
solicitações e necessidades da Administração Pública Municipal; VII. planejar e promover, em parceria com a Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG) cursos de capacitação presenciais e na 
modalidade de Ensino à Distância (EAD), sobre o Sistema de Gestão do Município;VIII. propor políticas, normas e níveis de segurança para o acesso de usuários internos e externos aos dados e aos sistemas 
informatizados da SEPLAG;

IX. gerir os convênios e contratos de prestação de serviços de softwares da SEPLAG;X. assessorar as atividades de implantação, customização e manutenção de sistemas e aplicativos que suportam os processos da 
SEPLAG;

XI. elaborar e analisar projetos básicos e especificações técnicas visando à aquisição de bens e serviços de software, organização 
e métodos e modernização na área de Tecnologia da Informação e Comunicação;XII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Art. 28. À Coordenação de Governança de Infraestrutura, compete:

I. gerenciar as atividades de planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação, operação e a manutenção de serviços, 
infraestrutura de tecnologia da Informação e comunicações da SEPLAG;

II. analisar e definir produtos para rede lógica e física no âmbito da Prefeitura de Niterói;III. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Niterói, na aquisição de hardwares, redes de computação 
e de comunicação;IV. administrar os recursos de tecnologia da informação e comunicação da SEPLAG, alocando-os conforme as diretrizes da 
Administração e as necessidades de cada órgão ou entidade e de cada unidade da Secretaria;V. prestar assessoria técnica na criação, contratação, acompanhamento, alteração, reestruturação, compra, locação, cessão de 
uso ou quaisquer que sejam os serviços interligados à SEPLAG, na busca pela melhoria constante do sistema e seus derivados;

VI. promover serviços de suporte técnico a equipamentos, aplicativos, banco de dados e recursos de rede;

VII. analisar tecnicamente os processos de aquisição, locação e contratação de recursos de computação e redes;VIII. representar a SEPLAG no Núcleo Consultivo do CETI
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198 IX. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário da SEPLAG.Seção IIIDas Unidades Vinculadas à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da GestãoArt. 29. À Escola de Governo e Gestão, compete:
I. organizar e implementar programas e projetos de capacitação, educação continuada e desenvolvimento profissional dos 

servidores municipais;

II. consolidar um programa permanente de capacitação e qualificação profissional e gerencial para todos os níveis hierárquicos;III. levantar periodicamente informações e promover estudos sobre as necessidades dos quadros e recursos humanos dos 
municípios;IV. orientar órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município no levantamento das necessidades de 
capacitação;V. manter intercâmbios com organizações nacionais e internacionais em matéria de seu interesse, como centros de 
treinamento, escolas de governo, centros de pesquisa e universidades;

VI. criar um banco de experiências de Gestão Pública a fim de disseminá-las aos servidores para inspirar a tomada de decisão, a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas com base em boas práticas de gestão já realizadas.VII. organizar, coordenar e realizar programas de capacitação, atualização, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento 
profissional dos servidores municipais;

VIII. apoiar a atuação do município com parceiros;IX. contratar cursos, seminários, programas de treinamento e reciclagem funcional, relacionados à gestão de atividades, 
projetos e organizações no âmbito do Poder Executivo municipal;Seção IVDos Órgãos Colegiados Vinculados a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da GestãoArt. 30. Os Órgãos Colegiados são os Conselhos de Direitos e de Políticas e possuem competências e atribuições estabelecidas 
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199por leis, decretos e regimentos próprios, em consonância com suas respectivas leis municipais de criação:I. Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Niterói (CMTCS), criado pela Lei Municipal nº 3.188, de 21 de dezembro de 2015.
CAPÍTULO IV ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES E DEMAIS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃOArt. 31. Ao Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, incumbe: I. assessorar o Prefeito nos assuntos pertinentes à formulação das políticas de modernização da gestão, de planejamento dos programas, projetos e atividades de curto, médio e longo prazos, de planejamento orçamentário do município e de controle da 

regularidade e legalidade da programação orçamentária e financeira;

II. representar a Secretaria ativa e passivamente, em suas relações com terceiros, em Juízo ou fora dele;

III. planejar, coordenar, monitorar, acompanhar e avaliar a execução das atividades técnicas e administrativas da SEPLAG; 

IV. orientar, acompanhar e monitorar a elaboração do Plano Plurianual (PPA), LDO e LOA;V. exercer competência normativa em matéria de planejamento, orçamento, gestão e controle contábeis e da gestão 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades municipais;VI. promover a integração das atividades de modernização da gestão, elaboração do planejamento e orçamento municipais e 
controle com as demais esferas de Governo; 

VII. exercer as funções de Presidente do CETI;

VIII. dirigir a Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG);

IX. ordenar o empenho e pagamento das despesas, observado o limite de competência;

X. acompanhar e fiscalizar as obras e serviços afetos à Secretaria;

XI. conceder licenças e fornecer atestados e certidões atinentes às finalidades e serviços da SEPLAG;

XII. firmar e rescindir contratos, convênios, ajustes, acordos ou outros instrumentos congêneres, na sua área de atuação, desde 
que não dispenda recurso orçamentário; 

XIII. promover o atendimento aos pedidos de informações formulados pelas autoridades competentes;XIV. expedir normas e instruções complementares a este Regimento Interno, propondo normas operacionais para a execução de 
serviços afetos à SEPLAG;
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200 XV. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder Executivo.Art. 32. Aos Subsecretários incumbe assessorar a Secretária na formulação e execução das políticas de modernização da gestão, de planejamento dos programas, projetos e atividades de curto, médio e longo prazos, de planejamento orçamentário 
do município e de controle da regularidade e legalidade da programação orçamentária e financeira, bem como nas demais atividades da competência do titular da Pasta e, ainda:

I. exercer a direção geral e a supervisão das atividades técnicas e administrativas das unidades que lhes são subordinadas;II. promover a elaboração do planejamento da unidade da qual são titulares e o levantamento das necessidades de pessoal, 
material e suporte necessários à sua implementação;

III. consolidar os relatórios de trabalho referentes às atividades desenvolvidas nas unidades que lhe são subordinadas;IV. desempenhar as demais atribuições legais inerentes ao cargo, bem como outras que lhe sejam delegadas. Art. 33. Aos Diretores, Coordenadores, Chefes de Gabinete e de Assessoria e Encarregados de Setor incumbe planejar, coordenar e monitorar a execução das atividades técnicas e administrativas das unidades em que atuam ou lhe são subordinadas e ainda:
I. responder, perante a sua chefia imediata, pela execução adequada e eficaz das atividades da unidade da qual é titular; 

II. despachar com o seu superior imediato e encaminhar-lhe assuntos e processos para conhecimento e decisão; 

III. orientar os chefes de unidade que lhe são diretamente subordinados; IV. propor a instauração de procedimentos administrativos destinados à apuração de irregularidades encontradas no âmbito 
da unidade da qual é titular; 

V. instruir processos e expedientes inerentes a sua área de atuação; 

VI. assinar os expedientes e demais atos relativos às atividades de sua competência; 

VII. elaborar o plano de trabalho e os relatórios de atividades da unidade organizacional da qual é titular; VIII. desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas por seus superiores ou pela Secretária da SEPLAG.Art. 34. Aos ocupantes dos demais cargos comissionados de Assessor e Assistente incumbe assistir o superior imediato e executar as atividades que lhes forem cometidas. Parágrafo único. Os atos da Assessoria Jurídica não se substituem às manifestações da Procuradoria do Município, quando 
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201necessária a opinião jurídica do Órgão Central do Sistema Jurídico do Município.
CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 35. O desempenho das atribuições da Assessoria de Controle Interno, de que trata o art. 8º, deste Regimento, não afastará a competência da Controladoria Geral do Município, em razão da matéria, conforme dispõe a Lei nº 3.305, de 19 de julho de 2017.Art. 36. Os casos omissos e as eventuais dúvidas na aplicação deste Regimento Interno serão solucionados pelo titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.Art. 37. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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20340.2 - Anexo IIModelo de Decreto DECRETO N° O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 4°, da Lei n° 3337/2017, de 29 de dezembro de 2017.D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e outras alterações orçamentárias ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
no valor global de R$ 14.767.265,55 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo. Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será compensado de acordo com os incisos II e III, do § 1° do artigo 43, da Lei n° 4320, de 17 de março de 1964, na forma do Anexo.  Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a partir de 28 de novembro de 2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EMRodrigo Neves – Prefeito 
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204 ÓRGÃO/UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO ND FT ACRÉSCIMO  REDUÇÃO 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI 01.122.0145.0955 319011 100 1.389.955,10 -10.51 EMPRESA MUN DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO 15.182.0010.3008 449051 108 625.699,19 -10.83 FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO 09.272.0900.0954 319092 100 1.700,00 -16.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 04.122.0145.4191 339039 108 25.000,00 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0145.0955 319011 100 4.266.937,59 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0145.4191 339030 100 2.000,00 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0145.4191 339030 100 77.990,00 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0145.4191 339039 100 16.765,68 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0900.4201 339008 100 10.000,00 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0900.4201 339047 100 14.000,00 -21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04.122.0145.4191 339030 100 25.000,00 -22.82 NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS 26.782.0011.4030 339030 108 383.346,75 -22.82 NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS 28.846.0900.4188 339091 100 45.406,61 -24.01 ENC FINANC DO MUNICIPIO- REC SOB SUPERVISAO DA SMF 04.122.0900.4201 339047 108 1.440.000,00 -24.01 ENC FINANC DO MUNICIPIO- REC SOB SUPERVISAO DA SMF 28.846.0900.4188 319091 108 4.735.000,00 -32.01 ADMINISTRACAO REGIONAL DE ICARAI 04.122.0145.4191 339039 100 8.464,63 -41.41 FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN 04.122.0145.0955 319011 100 700.000,00 -41.41 FUNDACAO DE ARTE DE NITEROI - FAN 13.391.0136.4101 339039 108 1.000.000,00 -20.43 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.361.0135.3067 339039 100 - 18.765,6822.82 NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS 26.782.0011.4030 339039 108 - 383.346,7523.01 SEC MUN DE PLAN, MODERNIZACAO DA GESTÃO E CONTROLE 04.128.0145.4193 339039 100 - 55.571,2424.01 ENC FINANC DO MUNICIPIO- REC SOB SUPERVISAO DA SMF 28.844.0900.4183 329021 100 - 25.000,00EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 100  6.458.882,69EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 108  7.825.699,19TOTAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIASNOTA:FONTE 100 – RECURSOS DO TESOURO FONTE 108 – RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)
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205PROCEDIMENTO INTERNO DE CONTROLE: CHECK LISTPROCESSO DE PATROCÍNIO NÚMERO DO PROCESSO:DOCUMENTOS / PROCEDIMENTOS S N P N.A. Fl.1. O processo está acompanhado de: - - - - -1.1. Plano de trabalho com o calendário e as atividades que serão realizadas?1.2. Planilha com detalhamento dos custos do projeto/evento/atividade?1.3. Cédula de identidade e CPF do sócio/Presidente, de ou quem detém poderes para firmar contratos em nome da instituição/empresa?1.4. Comprovante de residência de quem detém poderes para firmar contratos em nome da instituição/empresa?1.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, acompanhado das suas respectivas alterações?1.6. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ?1.7. Certidões negativas: - - - - -1.7.1. De débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União com efeito negativo?1.7.2. Da fazenda estadual?1.7.3. De tributos municipais do município onde se encontra a sede da empresa/instituição?1.7.4. De débitos trabalhistas?1.8. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mesmo não se tratando de MEI ou não possuindo empregados?1.9. Dados bancários da conta corrente, com o CNPJ da empresa/instituição?1.10. Três (03) orçamentos, no mínimo, para cada item gasto?1.11. Recibo do valor referente à verba destinada ao evento? 1.12. Minuta do Termo de Compromisso?1.13. Declaração de Adequação Orçamentária?1.14. Autorização do gestor da Pasta/Fundamentação legal para o patrocínio?1.15. Manifestação do Controle Interno Setorial?
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206 Código Órgãos01 Câmara Municipal de Niterói10 Secretaria Executiva do Prefeito (SEXEC)11 Gabinete do Vice-Prefeito12 Procuradoria Geral do Município (PGM)13 Secretaria Municipal de Participação Social14 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL)15 Secretaria de Governo16 Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos17 Secretaria Municipal de Administração (SMA)19 Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP)20 Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia21 Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)22 Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade23 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG)24 Encargos Financeiros do Município – Recursos sob supervisão da SMF25 Secretaria Municipal de Saúde (SMS)26 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos27 Administração Regional do Sapê, Badu e Matapaca28 Administração Regional do Barreto30 Administração Regional da Engenhoca40.4 - Anexo IVÓrgãos do Município de Niterói
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20731 Administração Regional do Fonseca32 Administração Regional de Icaraí33 Administração Regional do Ingá34 Administração Regional do Largo da Batalha38 Administração Regional de São Francisco39 Administração Regional do Rio do Ouro41 Secretaria Municipal das Culturas42 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade43 Administração Regional da Região Oceânica44 Administração Regional da Ilha da Conceição45 Administração Regional do Ponto Cem Réis e Adjacências51 Secretaria Municipal de Indústria Naval e Petróleo e Gás52 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico53 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura56 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização59 Administração Regional de Jurujuba60 Administração Regional de Tenente Jardim65 Secretaria Municipal do Idoso67 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor68 Secretaria de Gestão e Projetos70 Secretaria Municipal de Defesa Civil99 Reserva de Contingência
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